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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στο  Βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ο ευαγγελιστής Λουκάς γρά-
φει: «Όλοι ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των αποστόλων και στη
μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευ-
χές» (Πρξ 2,42).

Πάντοτε η Εκκλησία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή και έδειξε μεγάλη φρο-
ντίδα στην προετοιμασία και στην τέλεση της Θείας Λατρείας, ιδιαίτερα
στην τέλεση των Μυστηρίων και ιδικά του Μυστηρίου της Ευχαριστίας.
Αυτό το Μυστήριο το οποίο  «γεννά και τρέφει»  την  Εκκλησία, όπως επα-
νειλημμένα μας υπενθυμίζει η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού.

Αυτό το απέδειξε η ίδια η Σύνοδος γι’ αυτό και προχώρησε στη μεγάλη
Λειτουργική μεταρρύθμιση, προσφέροντας στην Εκκλησία ένα πνευματικό
πλούτο στη λειτουργική ζωή της, που εξασφαλίζεται με την ποικιλία των
λειτουργικών κειμένων, που περιέχονται στο νέο «Λειτουργικό Ρωμαϊκό»
και με τους τρεις κύκλους των Βιβλικών Αναγνωσμάτων που περιέχονται
στο «Αναγνωσματάριο».

Με πολλές θυσίες και κόπους η Συνοδική Επιτροπή, για τη Θεία
Λατρεία της Εκκλησίας μας στην Ελλάδα, μας παρέδωσε στην νεοελληνική
γλώσσα σε δύο τόμους το Λειτουργικό και σε άλλους δύο τόμους το Ανα-
γνωσματάριο. Με τον τρόπο αυτό έχει εξασφαλιστεί στη λειτουργική μας
ζωή όλος ο πλούτος της Λειτουργικής Μεταρρύθμισης.

Η κάθε τοπική Εκκλησία, όπως είναι φυσικό, έχει το δικό της τρόπο
επιλογής ευλαβειών προς τιμήν και δόξα τόσο του Ενός και Τριαδικού
Θεού, όσο και της Παναγίας και των Αγίων.  

Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε απαραίτητο να προχωρήσουμε στην
έκδοση ενός ειδικού Εορτολογίου που να περιέχει τόσο τα Λειτουργικά κεί-
μενα όσο και Βιβλικά, ώστε να είναι εύχρηστο και πρακτικό, όταν οι Λει-
τουργοί τη Εκκλησιαστικής μας Επαρχίας τελούν τη Θεία Λατρεία στα
πολυάριθμα Παρεκκλήσια και Εξωκκλήσια μας.

Αναθέσαμε στην τοπική Επιτροπή για τη Θεία Λατρεία το έργο να ετοι-
μάσει αυτή την έκδοση και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το
παρουσιάσουμε.

Είναι μία εργασία που έγινε συλλογικά, με τη βοήθεια του Πρεσβυτε-
ρίου μας. Στη συνέχεια αναθέσαμε στον π. Φραγκίσκο Βιδάλη, μέλος αυτής



της Επιτροπής, να συντονίσει και να προχωρήσει το επίπονο έργο. Έτσι
φθάσαμε σήμερα στο καλό αυτό αποτέλεσμα. Τον ευχαριστούμε θερμά,
όπως ευχαριστούμε και όλους τους ιερείς μας που συνέπραξαν ώστε το
Εορτολόγιό μας να καλύπτει τις περισσότερες λειτουργικές ανάγκες.

Σ’ αυτό το Εορτολόγιο  θα βρείτε όλα τα Λειτουργικά και Βιβλικά κεί-
μενα που χρησιμοποιούνται για την τέλεση των πανηγύρεων, εορτών και τη
μνήμη των Αγίων που ιδιαίτερα ευλαβούνται από την τοπική μας Εκκλησία. 

Εγκρίνουμε και συνιστούμε το παρόν Εορτολόγιο στους ιερείς μας και
σε όσους ιερουργούν στην τοπική μας Εκκλησία. Ζητούμε να αποφεύγουν
στο εξής τη χρήση των διαφόρων φυλλαδίων που δεν συνάδουν με την ιερο-
πρέπεια και την λαμπρότητα, με την οποία οφείλουμε να τελούμε τη Θεία
Λατρεία.

Είθε ο Κύριος, για των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αει-
παρθένου Μαρίας και των ικεσιών πάντων των Αγίων, να ευλογεί την τοπι-
κή μας Εκκλησία και κάθε φορά  που θα συνάζεται για την τέλεση της Θείας
Λατρείας να ενισχύεται και να ωριμάζει η πίστη της.

Νάξος 13 Ιουνίου 2013 
Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.







ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2 Ιανουαρίου

Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου 
και Γρηγορίου Ναζιανζηνού

Επισκόπων και Διδασκάλων της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σειρ 44, 15. 14

Οι λαοί θα διηγούνται τη σοφία των αγίων
και η Εκκλησία θα εξαγγέλλει τον έπαινό τους, 
τα ονόματά τους θα μνημονεύονται στους αιώνες των αιώνων.

Συναπτή δέηση 

Θεέ Πατέρα,
εσύ ο οποίος θέλησες να φωτίσεις την Εκκλησία σου
με τα παραδείγματα και τη διδασκαλία των αγίων
Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Ναζιανζηνού,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
να γνωρίσουμε με ταπεινοφροσύνη την αλήθεια σου
και να την εφαρμόζουμε πιστά με αγάπη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτός όρισε άλλους ως Αποστόλους και άλλους 

ως Ευαγγελιστές.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Εφεσίους (4,1-7. 11-13).

Αδελ φοί, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον
Κύριο, να πορεύεστε αντάξια με το κάλεσμα στο οποίο έχετε
κληθεί, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία,
να ανέχεστε ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας να διατη-
ρείτε την πνευματική ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης. Είστε
ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως είστε καλεσμένοι σε μια ελπίδα,
που είναι το κάλεσμά σας. 

Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέ-
ρας όλων, που είναι επάνω απ' όλους, που ενεργεί μέσα απ'
όλους και είναι παρών σε όλους. Αλλά στον καθένα μας δόθηκε
η χάρη σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. 

Είναι ο ίδιος που όρισε άλλοι να είναι απόστολοι, άλλοι να
είναι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδά-
σκαλοι, για την κατάρτιση των αγίων σε έργο διακονίας, με
σκοπό την οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι που όλοι
να φθάσουμε στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του
Υιού του Θεού, στην κατάσταση του τέλειου ανθρώπου, στο
μέτρο της τελειότητας που είχε η ηλικία του Χριστού.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου * τίποτα δε μου λείπει.

Ψαλμός 23 (22) [1-3α.3β-4.5.6]

Ποιμένας μου ο Κύριος,   *
και τίποτα δεν μου λείπει.
Σε χλοερά λιβάδια έστησε τη σκηνή μου,   *
σε ήρεμα νερά με έφερε,  αναζωογόνησε την ψυχή μου. Αντ.
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Στον δρόμο το σωστό με οδήγησε,   *
πιστός στο όνομά του.
Ακόμη κι αν πορευτώ στην πιο σκοτεινή κοιλάδα,   †
κανένα φόβο δεν πρόκειται να νιώσω,   *
διότι εσύ μένεις στο πλευρό μου.
Η βέργα και η ράβδος σου,   * 
ασφάλεια μού παρέχουν. Αντ.

Τραπέζι ετοίμασες μπροστά μου   *
απέναντι από αυτούς που με θλίβουν.
Μύρωσες με λάδι την κεφαλή μου,   *
και το ποτήρι μου ξεχειλίζει. Αντ.

Η καλοσύνη και το έλεός σου θα με συνοδεύουν   *
όλες τις ημέρες της ζωής μου,
και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου   * 
για ημέρες ατελεύτητες. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 23,9α-10β

Αλληλούια.
Ένας είναι ο Πατέρας σας, ο ουράνιος.
Ένας είναι ο καθοδηγητής σας, ο Χριστός.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Εκείνος που είναι μεγαλύτερός σας, ας είναι υπηρέτης σας.

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο ά γιο Ευαγγέλιο (23,8-12).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Εσείς να
μην ονομαστείτε «ραββί», διότι ένας είναι ο Διδάσκαλός σας,
ενώ εσείς είστε αδέλφια. Και μην ονομάσετε επάνω στη γη
κάποιον «πατέρα» σας, διότι ένας είναι ο πατέρας σας, ο ουρά-
νιος. Ούτε να ονομαστείτε «καθοδηγητές», διότι καθοδηγητής
σας είναι ένας, ο Χριστός.

Κι εκείνος που είναι μεγαλύτερός σας, ας είναι υπηρέτης
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σας. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος
ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441 ή 442.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τη θυσία αυτή του λαού σου,
την οποία σου προσφέρουμε για τη δόξα σου, 
τιμώντας τη μνήμη των μακαρίων Βασιλείου και Γρηγορίου, 
ώστε να αποβεί ωφέλιμη για τη σωτηρία μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 398. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Α΄ Κορ 1, 23-24 

Εμείς κηρύττουμε τον Χριστό εσταυρωμένο,
τον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,  
η ουράνια Τράπεζα ας στερεώνει και ας αυξάνει 
τις δυνάμεις σε όλους εμάς
οι οποίοι τελούμε τη μνήμη των μακαρίων Βασιλείου και Γρηγορίου,
ώστε να φυλάττουμε ακέραιο το δώρο της πίστεως
και να πορευόμαστε την οδό της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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17 Ιανουαρίου

Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, Αββά

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 92 [91], 13-14

Ο δίκαιος θα ανθήσει σαν τον φοίνικα,
θα μεγαλώσει σαν τον κέδρο του Λιβάνου.
Φυτεμένος στον οίκο του Κυρίου,
μέσα στις αυλές του Θεού μας.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος αξίωσες τον άγιο Αντώνιο
να σε υπηρετήσει με αξιοθαύμαστο βίο μέσα στην έρημο,
χορήγησέ μας, χάρη στη μεσιτεία του,
απαρνούμενοι τον εαυτό μας
εσένα να αγαπούμε ακατάπαυστα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε 

να σταθείτε όρθιοι.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Εφεσίους (6,10-13.18).

Αδελφοί, πάρτε δύναμη από τον Κύριο και από την ισχυρή
του δύναμη. Φορέστε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε
να αντισταθείτε στις μεθοδεύσεις του διαβόλου. Πράγματι, ο
αγώνας μας δεν είναι εναντίον αίματος και σάρκας, αλλά ενα-
ντίον των αρχών, των εξουσιών, εναντίον των κοσμοκρατόρων

13ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



αυτού του σκοτεινού κόσμου, εναντίον των πονηρών πνευμάτων
που υπάρχουν στα επουράνια. 

Γι' αυτό, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε
να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα και, όταν τα εκτελέσε-
τε όλα, να σταθείτε όρθιοι. 

Προσεύχεστε σε κάθε ευκαιρία, οδηγούμενοι από το Πνεύμα,
με κάθε είδος προσευχής και δεήσεως. Αγρυπνείτε για το σκοπό
αυτό με κάθε προσκαρτερία και δέηση για όλους τους αγίους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος είναι * το μερίδιο της κληρονομίας μου.

Ψαλμός 16 (15) [1-2 και 5. 7-8. 11]

Φύλαξέ με, Κύριε,   *
επειδή σ’ εσένα ήλπισα. 
Είπα στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου,   *
καλό για μένα δεν υπάρχει χωρίς εσένα». Αντ.

Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομίας μου    †
και του ποτηρίου μου:   *
εσύ είσαι που κρατάς το μέλλον μου. Αντ.

Θα ευλογήσω τον Κύριο που με συνέτισε,   *
ακόμη και τη νύχτα οι σκέψεις μου με διδάσκουν. 
Τον Κύριο θα θέτω πάντοτε ενώπιόν μου,   *
στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ ποτέ μου. Αντ.

Τους δρόμους της ζωής θα μου γνωρίσεις,   †
με το πρόσωπό σου θα με πλημμυρίσεις ευφροσύνη,   *
ατελείωτη γλυκύτητα στα δεξιά σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 8,31β-32α

Αλληλούια.
Αν εσείς μείνετε πιστοί στο λόγο μου,
αληθινά είστε μαθητές μου
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και θα γνωρίσετε την αλήθεια, λέει ο Κύριος.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πούλησε τα υπάρχοντά σου 

και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (19,16-22).

Τον καιρό εκείνο, ένας πλησίασε τον Ιησού και είπε: «Διδά-
σκαλε, τι το καλό να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή;». Κι εκεί-
νος του είπε: «Γιατί με ρωτάς σχετικά με το τι είναι καλό; Ένας
είναι ο καλός. Αλλά, αν θέλεις να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντο-
λές». Του λέει: «Ποιες;». Κι ο Ιησούς είπε: «Το μη φονεύσεις, μη
μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μη δώσεις ψευδή μαρτυρία, τίμα τον
πατέρα και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως
τον εαυτό σου». Του λέει ο νεαρός: «Όλα αυτά τα έχω τηρήσει.
Σε τι ακόμα υστερώ;». Κι ο Ιησούς του είπε: «Αν θέλεις να είσαι
τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσ' τα στους
φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθη-
σέ με». Όταν όμως ο νεαρός άκουσε αυτό το λόγο, αναχώρησε
λυπημένος, διότι κατείχε μεγάλη περιουσία. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 443.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε, τα ταπεινά μας δώρα,
τα οποία εναποθέσαμε στην Τράπεζά σου
κατά τη σημερινή εορτή του αγίου Αντωνίου,
και χορήγησέ μας, απαλλαγμένοι από τα επίγεια εμπόδια,
εσένα μόνο να έχουμε αποκλειστικό μας θησαυρό.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων 1, σελ. 394.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 19, 21 

Αν θέλεις να είσαι τέλειος,
πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου,
δώσε τα στους πτωχούς
και ακολούθησέ με, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ, 
όπως χορήγησες στον άγιο Αντώνιο τη χάρη 
να κατορθώσει νίκες λαμπρές 
εναντίον των δυνάμεων του σκότους, 
έτσι βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, 
ενισχυμένοι με τη δύναμη των σωτήριων Μυστηρίων που λάβαμε
να υπερνικούμε πάντοτε όλες τις παγίδες του εχθρού.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

27 Ιανουαρίου

Αγίας Άγγελας Merici, Παρθένου
Ιδρύτριας του Τάγματος των Ουρσουλινών

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μκ 10, 14

Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σ’ εμένα, μην τα εμποδίζετε, 
διότι σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά 
ανήκει η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Κύριος.

Συναπτή δέηση 

Ας μην παύει να μας παρουσιάζει, Κύριε, 
η αγία παρθένος Άγγελα στην ευσπλαχνία σου,
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ώστε ακολουθώντας το παράδειγμα της αγάπης 
και της φρονήσεώς της
να αξιωθούμε να διαφυλάττουμε τη διδασκαλία σου
και να προοδεύουμε στα χρηστά ήθη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτόν που μου χορήγησε σοφία, εγώ θα τον δοξάσω.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ (51,17-27).

Θα σε δοξάσω και θα σε επαινέσω,
και το όνομα του Κυρίου θα ευλογήσω.
Όταν ακόμα ήμουν νέος, πριν ακόμα ταξιδέψω,
ζήτησα ανοικτά τη σοφία στην προσευχή μου.
στο ναό προσευχήθηκα γι' αυτήν,
και μέχρι το τέλος θα την αναζητώ,
και αυτή άνθησε σαν το πρώιμο σταφύλι.
Αγαλλίασε η καρδιά μου από αυτήν,
και το πόδι μου περπάτησε σε ίσιους δρόμους.
Από τα νιάτα μου την αναζήτησα,
λίγο πρόσεξε το αυτί μου και τη δέχθηκα,
και πολλή σοφία βρήκα για μένα.
Εξαιτίας της έκανα προόδους.
Όποιον μου τη χορήγησε, εγώ θα τον δοξάσω.
Απεφάσισα να την εφαρμόσω,
και το καλό αναζήτησα, γι' αυτό και δε θα ντροπιαστώ.
Επάνω της αρπάχτηκε η ψυχή μου
και φρόντισα να τηρήσω το νόμο.
Τα χέρια μου ύψωσα προς τα επάνω,
και όσα ήταν άγνωστα εγώ τα κατανόησα.
Κατεύθυνα προς αυτήν την ψυχή μου,
και τη συνάντησα στην κάθαρση.

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Νέοι μαζί και νέες,  *  ας επαινέσουν το όνομα του Κυρίου.

Ψαλμός 148 (1-2. 11-13α. 14)

Αινείτε από τους ουρανούς τον Κύριο,   *
αινείτε τον στων ουρανών τα ύψη.
Αινείτε τον, οι άγγελοί του όλοι,   *
αινείτε τον, όλες οι δυνάμεις του. Αντ.

Βασιλείς της γης κι όλα τα έθνη,   * 
άρχοντες κι όλοι της γης οι κυβερνήτες, 
νέοι μαζί και νέες,   *
γέροντες και νεότεροι,
ας επαινέσουν το όνομα του Κυρίου. Αντ.

Η μεγαλοσύνη του υπερέχει γης και ουρανίων·   *
αυτός έδωσε πάλι δύναμη στον λαό του.
Ο Κύριος είναι ο ύμνος για όλους τους αγίους του,   * 
για τα τέκνα του Ισραήλ, τον λαό που στέκεται κοντά του. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ό,τι ήταν αδύναμο στον κόσμο διάλεξε ο Θεός.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (1,26-31).

Αδελφοί παρατηρείστε, ποιοι είστε εσείς που κληθήκατε. Δεν
υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί σοφοί κατά τη σάρκα ούτε πολ-
λοί δυνατοί ούτε πολλοί ευγενείς στην καταγωγή. 

Αλλά ο Θεός διάλεξε ό,τι ήταν ανόητο στον κόσμο για να
καταντροπιάσει τους σοφούς και ό,τι ήταν αδύναμο στον κόσμο
διάλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τους ισχυρούς. Και όσους
δεν έχουν ευγενική καταγωγή στον κόσμο και όσους είναι περι-
φρονημένοι διάλεξε ο Θεός, ακόμα και ό,τι δεν υπάρχει, για να
καταργήσει ό,τι υπάρχει και για να μην μπορεί κανένας άνθρω-
πος να καυχηθεί ενώπιον του Θεού. 
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Χάρη σ' αυτόν βρίσκεστε εσείς με το Χριστό Ιησού, ο οποίος
έγινε για μας, από το Θεό, σοφία και δικαιοσύνη και εξαγιασμός
και απολύτρωση. Έτσι, όπως έχει γραφεί: «Όποιος καυχάται,
για τον Κύριο ας καυχάται».

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 11, 25

Αλληλούια. 
Ευλογητός είσαι, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης,
διότι αποκάλυψες στους μικρούς τα μυστήρια της Βασιλείας.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο άγιο Ευαγγέλιο (9,34-36).

Τον καιρό εκείνο, οι μαθητές του Ιησού στο δρόμο συζητού-
σαν μεταξύ τους για το ποιος είναι ανώτερος. Τότε ο Ιησούς
κάθισε και φώναξε τους Δώδεκα και τους είπε: «Αν κάποιος
θέλει και είναι πρώτος, θα είναι τελευταίος απ’ όλους και υπηρέ-
της όλων». Και πήρε ένα παιδί, το έστησε στη μέση και, αγκαλιά-
ζοντάς το, τους είπε: «Όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά
μου, δέχεται εμένα. Κι όποιος δέχεται εμένα, δε δέχεται εμένα
αλλά εκείνον που με έστειλε». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 444.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρει ο άγιος λαός σου,
τιμώντας τη μνήμη των αγίων σου,
και δώσε μας τη χάρη, 
εφόσον πλησιάζουμε σ’ αυτό το Μυστήριο,
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να εκφράζουμε στην καθημερινή μας ζωή
τα έργα της αγάπης σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Παρθένων, σελ. 399.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 18, 3

Αν δεν μεταστραφείτε και γίνετε όπως τα παιδιά, 
δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των ουρανών, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία 

Η ιερή τροφή την οποία λάβαμε, Κύριε, 
ας μας παρέχει τη βοήθειά σου,
ώστε, χάρη στο παράδειγμα της αγίας Άγγελας,
να διατηρούμε στις καρδιές μας την αδελφική αγάπη
και το φως της αληθείας,
και με τα έργα να τα φανερώνουμε στους αδελφούς μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 Φεβρουαρίου

Υπαπαντής του Κυρίου

Εορτή

Ευλογία των κεριών και λιτανεία

Πρώτος τύπος: Λιτανεία

1. Την κατάλληλη ώρα, οι πιστοί συγκεντρώνονται σε παρεκκλήσιο ή
άλλο κατάλ ληλο χώρο έξω από το ναό προς τον οποίο θα κατευθυνθεί η
λιτανεία. Οι πιστοί κρα τούν στα χέρια τους κεριά, αλλά όχι αναμμένα.

2. Ο ιερέας, φορώντας λευκά άμφια, όπως όταν τελεί τη θεία Λειτουρ-
γία, προσέρχεται με τους βοηθούς του. Ο ιερέας, αντί το φαιλόνιο, μπορεί
να φορεί το μανδύα, τον οποίο βγάζει όταν τελειώσει η λιτανεία.

3. Ενώ ανάβονται τα κεριά, ψάλλεται το αντίφωνο:

Ιδού, θα έλθει ο Κύριός μας,
με δύναμη και μεγαλοπρέπεια,
και θα φωτίσει τα μάτια των δούλων του.
Αλληλούια.

ή άλλος κατάλληλος ύμνος.

4. Αφού ολοκληρωθεί ο εισοδικός ύμνος, ο ιερέας στραμμένος προς το
λαό, λέει: Εις το όνομα… Έπειτα χαιρετά με το συνηθισμένο τρόπο το
λαό. Κατόπιν γίνεται σύντομη παραίνεση με την οποία καλούνται οι πιστοί
να συμμετάσχουν συνειδητά και ενεργά στον εορτασμό. Η παραίνεση γίνε-
ται με τα επόμενα ή με παρόμοια λόγια:



Αγαπητοί αδελφοί,
Πριν από σαράντα ημέρες με χαρά τελέσαμε την εορτή των

Χριστουγέννων. Σήμερα είναι η επέτειος της ευλογημένης εκεί-
νης ημέρας, κατά την οποία ο Ιησούς παρουσιάσθηκε στο ναό.
Εξωτερικά, βεβαίως, τηρούσε το νόμο του Κυρίου, στην πραγμα-
τικότητα όμως πήγαινε να συναντήσει τον πιστό λαό του. Καθο-
δηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, ήλθαν στο ναό οι μακαριστοί
εκείνοι γέροντες και φωτισμένοι από το ίδιο Πνεύμα αναγνώρι-
σαν τον Κύριο, και, σκιρτώντας από χαρά, τον ομολόγησαν γύρω
τους. Έτσι κι εμείς, συγκεντρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ας
προχωρήσουμε προς τον οίκο του Κυρίου για να προϋπαντήσου-
με τον Χριστό. Θα τον συναντήσουμε και θα τον αναγνωρίσουμε
στον τεμαχισμό του άρτου, μέχρις ότου έλθει φανερά μέσα στη
δόξα του.

5. Μετά από την παραίνεση, ο ιερέας ευλογεί τα κεριά και, με ανοικτά
τα χέρια, λέει:

Ας προσευχηθούμε.

Κύριε ο Θεός,
πηγή και αρχή κάθε φωτός,
εσύ ο οποίος φανέρωσες σήμερα στον δίκαιο Συμεών
το Φως που φωτίζει τα έθνη,
ταπεινά σε παρακαλούμε, δέξου τις ευχές του λαού σου
και ευδόκησε να αγιάσεις † με την ευλογία σου
αυτά τα κεριά τα οποία ο λαός σου κρατά,
υμνώντας το όνομά σου, 
ώστε βαδίζοντας στην οδό των αρετών
να φθάσει στο φως το ανέσπερο.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

- Αμήν

ή την επομένη: 
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Ας προσευχηθούμε.

Κύριε ο Θεός, 
εσύ ο οποίος δημιουργείς και μεταδίδεις το αιώνιο Φως,
καταύγασε τις καρδιές των πιστών σου
με τη λάμψη του ανέσπερου φωτός,
ώστε όσοι είναι παρόντες μέσα στον άγιο ναό σου
και φωτίζονται από τη λαμπρότητα αυτών των κεριών, 
να αξιωθούν να φθάσουν αισίως στο φως της δόξας σου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

- Αμήν

Και ραντίζει τα κεριά με αγίασμα, σιωπηλά. Θέτει λιβάνι στο θυμιατό για τη
λιτανεία.

6. Έπειτα ο ιερέας λαβαίνει από το διάκονο ή το βοηθό το αναμμένο κερί
που προβλέπεται γι’ αυτόν και αρχίζει η λιτανεία, ενώ ο διάκονος, ή, εάν
δεν υπάρχει, ο ιερέας, αναφωνεί: 

Ας πορευθούμε εν ειρήνη, 
για να συναντήσουμε τον Κύριο.

ή τα επόμενα λόγια: 

Ας πορευθούμε εν ειρήνη, 
στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.

7. Όλοι κρατούν τα κεριά αναμμένα. Ενώ γίνεται η λιτανεία, ψάλλεται
το ακόλουθο αντίφωνο και άσμα, ή άλλο κατάλληλο άσμα.

1.
Αντ. Φως που θα φωτίσει τα έθνη,
και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου.
Τώρα, Κύριε, άφησε το δούλο σου
να πεθάνει εν ειρήνη, σύμφωνα με το λόγο σου.

Αντ. Φως που θα φωτίσει τα έθνη,
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και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου.
Διότι τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία σου.

Αντ. Φως που θα φωτίσει τα έθνη,
και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου.
Που ετοίμασες ενώπιον όλων των λαών.

Αντ. Φως που θα φωτίσει τα έθνη,
και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου.

2.
Στόλισε, Σιών, το νυφικό σου θάλαμο, 
και υποδέξου τον Χριστό, τον Βασιλέα σου.
Ασπάσου τη Μαρία, την πύλη του ουρανού. 
Πράγματι, αυτή φέρει τον Βασιλέα της δόξας του νέου φωτός. 
Στέκεται η Παρθένος, 
οδηγεί στην αγκαλιά της τον Υιό 
ο οποίος γεννήθηκε πριν απ’ όλους τους αιώνες. 
Αυτόν δέχτηκε ο Συμεών στην αγκαλιά του 
και διακήρυξε στους λαούς 
ότι αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου 
και ο Σωτήρας του κόσμου. 

ή τα επόμενα λόγια:

3.
Ετοίμασε, Σιών, το Ιερό σου
και δέξου το Χριστό, τον Κύριό σου.

Επωδή: Έρχεται σήμερα προς τον Ναόν
Χριστός ο Κύριος, Φως των εθνών.

Σεβόμενη το Νόμο η Μαρία
προσφέρει τον Υιό της, το Μεσσία.

Στα χέρια του Συμεών εναποθέτει
τον Πλάστη του παντός και Νομοθέτη.
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Τον Κύριο δεχόμενος εκείνος
με πίστη ανακράζει ευφροσύνως:

«Τώρα άφησε το δούλο σου Θεέ μου,
και  δέξου την ψυχή μου, Πλαστουργέ μου.

Διότ’ είδαν το Σωτήρα οι οφθαλμοί μου
και δύει εν ειρήνη η ζωή μου.

Τα έθνη φώτισέ τα με το φως σου
και δόξασε τον άγιο λαό σου».

8. Όταν η λιτανεία εισέρχεται στο ναό, ψάλλεται το εισοδικό της θείας
Λει τουργίας. Όταν ο ιερέας φθάσει στην αγία Τράπεζα, αποδίδει τον οφει-
λόμενο σε βασμό και ανάλογα με την περίπτωση θυμιατίζει. Έπειτα πηγαί-
νει στην έδρα του, όπου αφήνει το μανδύα, αν τον φορούσε κατά τη λιτα-
νεία, και φοράει το φαιλόνιο. Όταν ψαλλεί ο ύμνος Δόξα εν υψίστοις
Θεώ, λέει τη Συναπτή δέηση. Η θεία Λειτουργία συνεχίζεται με τον συνη -
θι σμένο τρόπο.

Δεύτερος τύπος: Επίσημη είσοδος

9. Όπου δεν μπορεί να γίνει λιτανεία, οι πιστοί συναθροίζονται στο ναό
κρα τώντας κεριά. Ο ιερέας, ντυμένος με λευκά άμφια και συνοδευόμενος
από τους βοηθούς και από μικρή αντιπροσωπεία πιστών, πηγαίνει στον
κατάλληλο χώρο, ή μπροστά στην πόρτα, ή ακόμα και μέσα στο ναό σε
σημείο όπου τουλάχιστον μεγάλο μέρος των πιστών να μπορεί άνετα να
συμμετέχει στην τελετή.

10. Όταν ο ιερέας φθάσει στο χώρο που καθορίσθηκε για την ευλογία των
κεριών, ανάβονται τα κεριά, ενώ ψάλλεται το αντίφωνο Είσαι το φως, ή
άλλο κατάλληλο άσμα.

11. Κατόπιν, ο ιερέας, μετά το χαιρετισμό και την παραίνεση, ευλογεί τα
κεριά, όπως αναφέρεται στους αρ. 4-5, και γίνεται η λιτανεία προς την αγία
Τράπεζα με ψαλμωδία (αρ. 6-7). Κατά τη θεία Λειτουργία τηρούνται αυτά
που αναφέ ρονται στον αρ. 8.
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Στη θεία Λειτουργία

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ Ψλ 48[47],10-11

Αναπολούμε, Κύριε, το έλεός σου,
μέσα στο ναό σου.
Όπως, Θεέ, το όνομά σου,
έτσι και ο έπαινός σου, μέχρι τα πέρατα της γης.
Η δεξιά σου είναι γεμάτη δικαιοσύνη.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
ταπεινά ικετεύουμε τη μεγαλειότητά σου, 
ώστε, όπως ο Μονογενής Υιός σου 
παρουσιάστηκε σήμερα στο ναό με την ανθρώπινη σάρκα μας, 
έτσι κι εμείς να παρουσιασθούμε ενώπιόν σου 
με πνεύμα εξαγνισμένο.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος έρχεται στο ναό του για να μας εξαγνίσει.

Α νά γνω σμα α πό το βι βλί ο του προ φή τη Μα λα χί α (3,1-4).

Αυτά λέει ο Κύριος: «Ιδού, εγώ στέλνω τον άγγελό, μου και θα
ετοιμάσει το δρόμο ενώπιόν μου. Και θα έλθει ξαφνικά, στο ναό
του ο Κύριος, που εσείς ζητάτε, ο άγγελος της διαθήκης, που εσείς
θέλετε. Ιδού, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά ποιός
μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του; Και ποιός μπο-
ρεί να σταθεί στην παρουσία του; Έρχεται, πράγματι, σαν τη
φωτιά που λιώνει τα μέταλλα και σαν τη στάχτη που χρησιμοποι-
ούν στην πλύση. Και θα καθίσει όπως ένας που  λιώνει και που



καθαρίσει το ασήμι. Και θα καθαρίσει τους λευίτες και θα τους
κατεργασθεί σαν το χρυσάφι και το ασήμι, και θα προσφέρουν
θυσία στον Κύριο με δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και
της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο, καθώς στις προη-
γούμενες ημέρες  και όπως στα αρχαία χρόνια». 

Λόγος του Κυρίου.
Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος των δυνάμεων:*
αυτός είναι ο βασιλέας της δόξας.

Ψαλμός 24 (23) [7.8.9.10]

Σηκώστε, πύλες, τα υπέρθυρά σας, † 
και υψωθείτε πύλες αιώνιες,  *
και θα εισέλθει ο βασιλέας της δόξας. Αντ.

Ποιος είναι αυτός ο βασιλέας της δόξας; †
Ο Κύριος, ο κραταιός και πανίσχυρος,  *
ο Κύριος, ο πανίσχυρος στη μάχη. Αντ.

Σηκώστε, πύλες, τα υπέρθυρά σας, † 
και υψωθείτε πύλες αιώνιες,  *
και θα εισέλθει ο βασιλέας της δόξας. Αντ.

Ποιος είναι αυτός ο βασιλέας της δόξας; †
Ο Κύριος των δυνάμεων:  *
αυτός είναι ο βασιλέας της δόξας. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Έπρεπε να καταστεί όμοιος με τους αδελφούς του.

Α νά γνω σμα α πό την ε πι στο λή προς Ε βραί ους (2,14-18).

Επειδή τα παιδιά έχουν κοινά το αίμα και τη σάρκα, έτσι και
ο ίδιος ο Υιός έγινε συμμέτοχος σ' αυτά, ώστε με το θάνατο να
καταργήσει εκείνον που κατείχε την εξουσία του θανάτου, δηλα-
δή το διάβολο, κι έτσι να ελευθερώσει όλους αυτούς, όσοι από το
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φόβο του θανάτου ήταν σκλάβοι για όλη τους τη ζωή. Είναι
φανερό ότι δεν αναλαμβάνει να φροντίσει αγγέλους, αλλά να
φροντίσει τους απόγονους του Αβραάμ. Οπότε, έπρεπε να γίνει
όμοιος με τ' αδέλφια του σε όλα, για να καταστεί εύσπλαχνος και
πιστός αρχιερέας σε ό,τι αφορά το Θεό, με σκοπό να εξιλεώσει
τις αμαρτίες του λαού. Γι' αυτό το λόγο, πράγματι, δοκιμάστηκε
ο ίδιος με το πάθος του κι έτσι μπορεί να βοηθήσει κι εκείνους
που δοκιμάζονται.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 2,32

Αλληλούια.
Φως που θα φωτίσει τα έθνη,
και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Έπρεπε να καταστεί όμοιος με τους αδελφούς του.

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά ά γιο Ευαγγέλιο (2,22-40).

Όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες του καθαρισμού τους, σύμ-
φωνα με το νόμο του Μωυσή, ο Ιωσήφ και η Μαρία έφεραν τον
Ιησού στα Ιεροσόλυμα για να τον προσφέρουν στον Κύριο, όπως
γράφει ο νόμος του Κυρίου: «Κάθε πρωτότοκο αγόρι θα ονομά-
ζεται "αφιερωμένο στον Κύριο"», και να προσφέρουν θυσία,
σύμφωνα με όσα λέει ο νόμος του Κυρίου: «ένα ζευγάρι τρυγό-
νια ή δυο νεοσσούς περιστεριών».

Στα Ιεροσόλυμα ζούσε ένας άνθρωπος που ονομαζόταν
Συμεών. Αυτός ο άνθρωπος ήταν δίκαιος και ευλαβής και περί-
μενε την παρηγοριά του Ισραήλ, ενώ το Άγιο Πνεύμα ήταν πάνω
του. Το Άγιο Πνεύμα του είχε πει ότι δεν πρόκειται να δει το
θάνατο πριν να δει το Χριστό του Κυρίου. 

Εμπνευσμένος, τότε, από το Άγιο Πνεύμα, πήγε στο ναό. Κι
ενώ οι γονείς έφεραν εκεί το βρέφος Ιησού για να πράξουν γι'
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αυτό κατά τη συνήθεια που όριζε ο νόμος, ο Συμεών δέχτηκε το
παιδί στην αγκαλιά του και ευλόγησε το Θεό και είπε:

«Τώρα, Κύριε, άφησε το δούλο σου να πεθάνει με ειρήνη,
σύμφωνα με το λόγο σου. Γιατί τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία
σου, που ετοίμασες ενώπιον όλων των λαών. Φως που θα φωτί-
σει τα έθνη και δόξα για τον Ισραήλ, το λαό σου». 

Ο πατέρας του και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν
γι' αυτό. Τότε ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαρία, τη
μητέρα του: «Αυτός βρίσκεται εδώ για την καταστροφή και για
την ανάσταση πολλών στον Ισραήλ και θα είναι σημείο αντιλε-
γόμενο, με σκοπό να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί πολλών καρ-
διών. Κι εσένα της ίδιας, ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή σου».

Ήταν εκεί και κάποια Άννα, προφήτισσα, κόρη του Φανου-
ήλ, από τη φυλή του Ασήρ. Αυτή ήταν προχωρημένη σε ηλικία κι
είχε ζήσει με τον άνδρα της επτά χρόνια από το γάμο της. Ήταν
χήρα, περίπου ογδόντα τεσσάρων ετών, και δεν απομακρυνόταν
από το ναό, αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και ημέρα με νηστείες.
Έφθασε εκείνη ακριβώς την ώρα και δοξολογούσε το Θεό και
μιλούσε για το παιδί σε όλους εκείνους, οι οποίοι περίμεναν τη
λύτρωση της Ιερουσαλήμ.

Όταν τέλεσαν όλα εκείνα που ήταν σύμφωνα με το νόμο του
Κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη τους, τη Ναζαρέτ.
Και το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε, γεμάτο σοφία, και η χάρη
του Θεού ήταν πάνω του. 

Λόγος του Κυρίου.

Όταν συμπέσει Κυριακή απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Αυτή την ημέρα που ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο πρω-

τότοκος της Μαρίας, θέλησε να παρουσιασθεί στο ναό ερχόμε-
νος σε συνάντησή μας, ας προσφέρουμε και εμείς τη ζωή μας στο
Θεό Πατέρα, ψάλλοντας:
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Εισάκουσέ μας, Κύριε.

-Για τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και τους διακό-
νους του χριστιανικού λαού, ώστε η ζωή τους να αποκαλύπτει το
φως του Χριστού σε όλα τα έθνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους κυβερνήτες της πατρίδας μας, ώστε να αναγνωρί-
ζουν πάντοτε το Θεό ως Κύριο του ουρανού και της γης, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όσους βρίσκονται στο τέλος της επίγειας πορείας τους,
ώστε να πεθάνουν συμφιλιωμένοι με το γεγονός του θανάτου,
μέσα στην αγκαλιά του ουράνιου Πατέρα, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, ώστε η συνάντησή μας με το Χριστό να μην
αποβεί σε κρίση και καταδίκη μας, αλλά σε ανάσταση ζωής, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Δεχθήκαμε, Κύριε, το έλεός σου μέσα στο ναό σου. Ταπεινά σε
ικετεύομε να εισακούσεις τις προσευχές μας κι έτσι να μπορέ-
σουμε να σε υπηρετούμε πιστά όλες τις ημέρες της ζωής μας.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύ-
ει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Ας σου είναι ευάρεστα, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρει με ευφροσύνη η Εκκλησία,
εσένα ο οποίος θέλησες να προσφέρεις 
τον Μονογενή σου Υιό, τον άμωμο Αμνό,
για τη σωτηρία του κόσμου.
Διά του ιδίου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Υπαπαντής του Κυρίου

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.
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† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι σήμερα ο συναιώνιος Υιός σου παρουσιάστηκε στο ναό
και από το Πνεύμα το Άγιο διακηρύσσεται δόξα του Ισραήλ 
και Φως των εθνών.

Γι’ αυτό κι εμείς, με χαρά προστρέχουμε 
προς συνάντηση του Σωτήρα μας,
και με τους αγγέλους και τους αγίους σε δοξολογούμε
ακατάπαυστα ψάλλοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 2,30-31

Τα μάτια μου είδαν τη σωτηρία σου,
που ετοίμασες ενώπιον όλων των λαών.

Δέηση μετά την κοινωνία

Με τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ολοκλήρωσε σ’ εμάς το έργο της χάρης σου,
εσύ ο οποίος εκπλήρωσες την προσδοκία του Συμεών,
ώστε, όπως εκείνος δεν είδε το θάνατο
πριν αξιωθεί να υποδεχθεί τον Χριστό,
έτσι και εμείς, προχωρώντας προς συνάντησή του,
να αποκτήσουμε τη ζωή την αιώνια.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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3 Φεβρουαρίου

Αγίου Βλασίου, Επισκόπου και Μάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                  Πβ. Φιλ 2,30

Ο άγιος αυτός έφθασε μέχρι το θάνατο
για το έργο του Χριστού,
παραδίδοντας τη ζωή του.

Συναπτή δέηση 

Εισάκουσε, Κύριε, το λαό σου, ο οποίος σε ικετεύει 
μνημονεύοντας τον άγιο Βλάσιο, επίσκοπο και μάρτυρα,
για να χαίρεται την ειρήνη κατά την επίγεια ζωή 
και να αποκτήσει βοήθεια για να φθάσει στην αιώνια.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Καυχιόμαστε μέσα στις θλίψεις.

Α νά γνω σμα α πό την ε πι στο λή του α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (5,1-5).

Αδελφοί, δι και ω μέ νοι α πό την πί στη, έ χου με ει ρή νη με το
Θε ό διά του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι στού, διά του οποί ου έ χου με
με την πί στη πρό σβα ση σ’ αυ τή τη χά ρη, στην οποί α βρι σκό μα -
στε και καυ χιό μα στε για την ελ πί δα στη δό ξα του Θε ού. Κι ό χι
μό νο αυ τό, αλ λά και καυ χιό μα στε μέ σα στις θλί ψεις, γνω ρί ζο -
ντας ό τι η θλί ψη πα ρά γει υ πο μο νή, η υ πο μο νή πα ρά γει δο κι μα -
σμέ νη α ρε τή και η δο κι μα σμέ νη α ρε τή την ελ πί δα. Και η ελ πί δα
δεν ντρο πιά ζει, ε πει δή η α γά πη του Θε ού ξε χύ θη κε μέ σα στις
καρ διές μας, μέ σω του Πνεύ μα τος του Α γί ου που μας έ χει δο θεί.

Λόγος του Κυρίου.



Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο * 
και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την πλάση.

Ψαλμός 116

Υμνείτε τον Κύριο, όλα τα έθνη,*
όλοι οι λαοί αυτόν εξυμνείτε.  Αντ.

Επειδή πανίσχυρο για μας είναι το έλεός του,*
και η πιστότητα του Κυρίου μένει στους αιώνες.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 28,19α-20β

Αλληλούια.
Πηγαίνετε, σε ό λο τον κό σμο και κη ρύξ τε το Ευαγγέλιο σε όλη
την πλά ση, λέει ο Κύριος. 
Και ιδού, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, 
μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο.

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Μάρ κο ά γιο Ευαγγέλιο (16,15-20).

Τον καιρό εκείνο, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους Ένδεκα και
τους είπε: «Πη γαί νε τε σε ό λο τον κό σμο και κη ρύξ τε το Ευαγγέ-
λιο σε όλη την πλά ση. Ό ποι ος πι στέ ψει και βαπτιστεί θα σω θεί,
ε νώ ό ποι ος δεν πι στέ ψει θα καταδικαστεί. Αυ τά εί ναι τα ση μεί α
που θα συ νο δέ ψουν ό σους πι στέ ψουν: θα διώ χνουν δαι μό νια στο
ό νο μά μου, θα μι λούν νέ ες γλώσ σες, θα πιά νουν φί δια και αν
πιο ύν κά τι το δη λη τη ριώ δες δε θα τους βλά ψει, θα βά ζουν τα χέ -
ρια τους πά νω σε αρ ρώ στους κι αυ τοί θα θε ρα πεύ ο νται». Και ο
Κύ ριος Ι η σούς, α φού τους μί λη σε, α νε λή φθη κε στον ου ρα νό και κά-
θι σε στα δε ξιά του Θε ού.

Κι ε κεί νοι βγή καν και κή ρυ ξαν πα ντού, ε νώ ο Κύ ριος συ νερ -
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γού σε και ε πι βε βαί ω νε το λό γο τους με τα ση μεί α που επα κο λου -
θού σαν.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441 ή 440.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
τιμώντας τη μνήμη του αγίου επισκόπου και μάρτυρα Βλασίου
και μέσω αυτού είθε να σου είναι ευάρεστα,
όπως η θυσία της ζωής του υπήρξε πολύτιμη ενώπιόν σου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16,24

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του,
ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί, λέει ο Κύριος.

ή το επόμενο: 
Μτ 10,39

Όποιος απολέσει τη ζωή του για μένα, λέει ο Κύριος,
θα τη βρει στην αιωνιότητα.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ας μας χορηγήσουν την ψυχική δύναμη,
η οποία κατέστησε τον άγιο επίσκοπο και μάρτυρά σου Βλάσιο, 
πιστό στην υπηρεσία σου
και θριαμβευτή στο μαρτύριο.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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11 Φεβρουαρίου

Tης Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας της Λούρδης

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ευλογημένη είσαι, Αειπάρθενε Μαρία,
διότι βάσταξες τον δημιουργό του σύμπαντος.
Γέννησες αυτόν που σε έπλασε,
και αιώνια παραμένεις Παρθένος.

Συναπτή δέηση 

Θεέ πανάγαθε, 
χορήγησε τη βοήθειά σου στην αδυναμία μας,
ώστε όσοι τιμούμε τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου,
με τη μεσιτεία της,
να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ιδού, θα στρέψω προς αυτήν την ειρήνη σαν ποταμό.

Α νά γνω σμα α πό το βιβλίο του προ φή τη Η σαΐ α (66,10-14γ).

Να ευφρανθείτε μαζί με την Ιερουσαλήμ και να αγάλλεστε
χάρη σ' αυτή, όλοι όσοι την αγαπάτε, να χαρείτε χαρά μαζί της,
όλοι όσοι πενθούσατε γι' αυτήν, για να θηλάσετε και να χορτά-
σετε από τους μαστούς των παρηγοριών της, για να θηλάσετε
πλήρως και να εντρυφήσετε στην αφθονία της δόξας της.

Επειδή αυτά λέει ο Κύριος: «Ιδού, θα στρέψω προς αυτήν
την ειρήνη σαν ποταμό, και τη δόξα των εθνών σαν χείμαρρο
που πλημμυρίζει. Θα θηλάσετε, θα βασταχθείτε στην αγκαλιά
και θα σας κολακεύσουν επάνω στα γόνατά. Σαν ένα παιδί, που
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το παρηγορεί η μητέρα του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ, και
θα παρηγορηθείτε χάρη στην Ιερουσαλήμ». 

Και θα δείτε, και η καρδιά σας θα ευφρανθεί, και τα οστά
σας θα ανθήσουν σαν χορτάρι, και το χέρι του Κυρίου θα φανε-
ρωθεί στους δούλους του. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Εσύ είσαι το καύχημα του λαού μας *
Υπεραγία Θεοτόκε Μαρία.

Ιδθ 13, 23βγ-24α. 25αβγ

Ευλογημένη είσαι συ, κόρη, από τον Κύριο, τον Θεό τον Ύψιστο, †
ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες στη γη επάνω.* 
Ευλογημένος ο Κύριος, ο οποίος έπλασε
τον ουρανό και τη γη. Αντ.

Διότι σήμερα μεγάλυνε πολύ το όνομά σου,†
ώστε ποτέ δεν θα εκλείψει ο έπαινός σου στα χείλη
των ανθρώπων,*
αλλά αιώνια θα θυμούνται τη δύναμη του Κυρίου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                    

Αλληλούια.
Μακάρια η Αειπάρθενος Μαρία, 
που φύλαττε και μελετούσε στην καρδιά της
το λόγο του Θεού. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη ά γιο Ευαγγέλιο (2,1-12).

Τον καιρό εκείνο, γινόταν γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας,
και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν, λοιπόν, και τον
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Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Επειδή τέλειωσε το κρασί,
η μητέρα του Ιησού του είπε: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει τότε
ο Ιησούς: «Τι το κοινό έχουμε εμείς, γυναίκα; Δεν έφθασε ακόμα
η ώρα μου». Λέει η μητέρα του στους υπηρέτες: «Κάμετε ό,τι κι
αν σας πει». 

Ήταν εκεί έξι πέτρινες στάμνες για τον καθαρισμό των Ιου-
δαίων, που χωρούσαν η καθεμιά από ογδόντα έως εκατόν είκοσι
λίτρα. Τους λέει ο Ιησούς: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Τις
γέμισαν μέχρι επάνω. Τους λέει τότε: «Πάρτε τώρα και φέρτε
στον αρχιτρίκλινο». Κι εκείνοι έφεραν. Αλλά μόλις ο αρχιτρίκλι-
νος δοκίμασε το νερό που είχε γίνει κρασί και δεν ήξερε από πού
είναι (οι υπηρέτες όμως, που είχαν πάρει το νερό, ήξεραν),
φωνάζει το γαμπρό και του λέει: «Κάθε άνθρωπος προσφέρει
πρώτα το καλό κρασί και, όταν μεθύσουν, το λιγότερο καλό. Εσύ
φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή ήταν η αρχή των
σημείων που έκαμε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και φανέ-
ρωσε τη δόξα του, και οι μαθητές του πίστεψαν σ' αυτόν.

Μετά απ' αυτό το γεγονός, κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός,
η μητέρα του, οι αδελφοί του και οι μαθητές του κι έμειναν εκεί
όχι πολλές ημέρες. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Τιμώντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
η προσφορά αυτής της θυσίας,
να μας καταστήσει, με τη χάρη σου, 
προσφορά ευπρόσδεκτη σ’ εσένα.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389 ή 391.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1,49

Έκανε σ’ εμένα ο Δυνατός μεγαλεία,
και άγιο είναι το όνομά του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον γίναμε κοινωνοί της αιώνιας λυτρώσεως,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
όσοι τιμούμε τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου,
να χαιρόμαστε για την πληρότητα της χάρης σου,
και να αισθανόμαστε ακόμη περισσότερο
τα αποτελέσματα της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

23 Φεβρουαρίου

Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου και Μάρτυρος

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                                

Αυτός είναι ο αληθινός μάρτυρας,
που έχυσε το αίμα του για τον Χριστό,
που δεν φοβήθηκε τις απειλές των διωκτών του,
αλλά έφθασε στην ουράνια βασιλεία.

Συναπτή δέηση 

Θεέ και πλάστη όλης της κτίσεως,
εσύ ο οποίος καταδέχθηκες να κατατάξεις 
τον άγιο επίσκοπο Πολύκαρπο
στο πλήθος των μαρτύρων σου,
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χάρη στη μεσιτεία του, αξίωσέ μας
να συμμετέχουμε όπως εκείνος
στο ποτήριο του Χριστού,
για να αναστηθούμε στη ζωή την αιώνια.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Γνωρίζω τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου.

Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη (2,8-11).

Εγώ ο Ιωάννης άκουσα τον Κύριο να μου λέει: «Γράψε και
προς τον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης: «Αυτά λέει ο πρώ-
τος και ο έσχατος, που υπήρξε νεκρός και πάλι έζησε: Γνωρίζω
τη θλίψη σου και τη φτώχεια σου, αλλά είσαι πλούσιος. Γνωρίζω
και τη βλασφημία όσων λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι
παρά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβάσαι τίποτα απ' όσα πρό-
κειται να πάθεις. Ιδού, πρόκειται ο διάβολος να ρίξει κάποιους
από σας στη φυλακή για να δοκιμασθείτε και θα γνωρίστε μια
θλίψη δέκα ημερών. Να είσαι πιστός μέχρι το θάνατο και θα σου
δώσω το στεφάνι της ζωής».

Όποιος έχει αφτιά, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα προς τις
εκκλησίες: «Ο νικητής δεν πρόκειται να πάθει κακό από τον δεύ-
τερο θάνατο».

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντ.: Στα χέρια σου, Κύριε, * παραδίνω το πνεύμα μου. 

Ψαλμός 31 (30) [3β-4. 6.8α. 16β-17]

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις. Αντ.

39ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.
Θ’ αγαλλιάσω και θα ευφρανθώ για το έλεός σου,   *
επειδή πρόσεξες την ταπείνωσή μου. Αντ.

Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν. 
Λάμψε το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου,   * 
σώσε με χάρη στο έλεός σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Σε το Θεό αινούμε, εσένα Κύριο ομολογούμε.
Εσένα υμνεί, Κύριε, το κατάλευκο πλήθος των μαρτύρων. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Αν καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και σας.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (15,18-21).

Τον καιρό εκείνον, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Αν ο
κόσμος σας μισεί, να ξέρετε ότι εμένα μίσησε πριν από σας. Αν
ήσασταν από τον κόσμο, ο κόσμος θα αγαπούσε ό,τι του ανήκε.
Αλλά επειδή δεν είστε από τον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα από
τον κόσμο, για το λόγο αυτό ο κόσμος σας μισεί. Να θυμάστε το
λόγο που εγώ σας είπα: δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον
κύριό του. Αν καταδίωξαν εμένα, θα καταδιώξουν και σας. Αν
τήρησαν το λόγο μου, θα τηρήσουν και το δικό σας. Αλλά θα σας
κάνουν όλα αυτά εξαιτίας του ονόματός μου, επειδή δεν γνωρί-
ζουν αυτόν που με έστειλε».

Λόγος του Κυρίου.                 
Δεήσεις των πιστών, σελ. 441 ή 440.
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Δέηση προσκομιδής 

Πανεύσπλαχνε Θεέ,
χορήγησε άφθονη την ευλογία σου επάνω σ’ αυτά τα δώρα
και στερέωσέ μας στην πίστη,
την οποία ο μακάριος Πολύκαρπος ομολόγησε,
χύνοντας το αίμα του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Μαρτύρων, σελ. 396, 
ή των Ποιμένων, σελ. 398. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 15,5

Εγώ είμαι η αληθινή άμπελος, εσείς τα κλήματα, λέει ο Κύριος.
Αυτός που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, 
αυτός παράγει πολύ καρπό.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι από τα θεία Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να μιμούμαστε τη θαυμαστή σταθερότητα
του μακαρίου Πολυκάρπου
για ν’ αποκτήσουμε το βραβείο της υπομονής στην αιωνιότητα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΜΑΡΤΙΟΣ

19 Mαρτίου

Αγίου Ιωσήφ
Μνήστορος της Αειπαρθένου Μαρίας

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                            Πβ. Λκ 12, 42

Ιδού ο πιστός και συνετός υπηρέτης,
τον οποίο ο Κύριος κατέστησε 
υπεύθυνο διαχειριστή στον οίκο του.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, σε παρακαλούμε, 
χορήγησε, ώστε τα Μυστήρια της σωτηρίας των ανθρώπων, 
την απαρχή των οποίων ανέθεσες στην πιστή προστασία 
του αγίου Ιωσήφ, 
η Εκκλησία σου, με τη μεσιτεία του, 
να συνεχίζει να τα εκτελεί με πιστότητα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος ο Θεός θα του δώσει το θρόνο του Δαβίδ, 

του πατέρα του.

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλειών (7,4-5α.12-14α.16).

Εκείνες τις ημέρες, ο Κύριος απεύθυνε το λόγο του προς τον
προφήτη Νάθαν: «πήγαινε και ανάφερε στο δούλο μου τον
Δαβίδ: Αυτά λέει ο Κύριος. Όταν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των
ημερών σου και θα αναπαυθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα
αναδείξω μετά από σένα τον απόγονό σου, αυτόν που βγήκε από
τα σπλάχνα σου. Και θα σταθεροποιήσω τη βασιλεία του.

Αυτός θα οικοδομήσει έναν οίκο για το όνομά μου κι εγώ θα
στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του για πάντα. Εγώ θα είμαι
γι'αυτόν πατέρας κι αυτός θα είναι για μένα γιος. Και αιώνια θα
είναι στερεωμένος ο οίκος σου και η βασιλεία σου ενώπιόν μου
και για πάντα θα είναι ασάλευτος ο θρόνος σου».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Οι απόγονοί του, * αιώνια θα υπάρχουν.

Ψαλμός 89 (88) [2-3.4-5. 27.29]

Τα ελέη του Κυρίου αιώνια θα ψάλλω,   †
από γενεά σε γενεά θ’ αναγγέλω    *
την πιστότητά σου με το στόμα μου.
Επειδή είπες:   †
«Αιώνια θα μένει το έλεος μου».   *
Η πιστότητά σου είναι σταθερή όπως τα ουράνια! Αντ.

«Σύναψα διαθήκη με τον εκλεκτό μου,   *
ορκίστηκα στον Δαβίδ, τον δούλο μου:
Αιώνια θα στερεώσω τη δυναστεία σου,   *
κι από γενεά σε γενεά θα οικοδομήσω τον θρόνο σου». Αντ.
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Αυτός θα με επικαλεστεί: «Πατέρας μου εσύ είσαι,   * 
Θεός μου και καταφύγιο της σωτηρίας μου».
Αιώνια θα φυλάξω γι’ αυτόν το έλεός μου,   *
και η διαθήκη μου μαζί του θα είναι αξιόπιστη. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Αβραάμ έλπισε, παρ’ ότι δεν υπήρχε ελπίδα.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους (4,13.16-18.22).

Αδελφοί, η υπόσχεση δεν δόθηκε στον Αβραάμ ή στους απο-
γόνους του μέσω του νόμου, να γίνει κληρονόμος του κόσμου,
αλλά με την δικαιοσύνη που προέρχονταν από την πίστη. Γι’
αυτό, οι κληρονόμοι προέρχονται από την πίστη, ώστε να είναι
από χάρη κι έτσι να είναι βέβαιη η υπόσχεση για όλους τους
απογόνους, όχι μόνο για όποιον προέρχεται από το νόμο, αλλά
και για όποιον έχει την πίστη του Αβραάμ, που είναι πατέρας
όλων μας, όπως είναι γραμμένο: Σε όρισα πατέρα πολλών εθνών.
[Είναι πατέρας μας] απέναντι στο Θεό στον οποίο πίστεψε, εκεί-
νον που ζωοποιεί τους νεκρούς και καλεί στην ύπαρξη ό,τι δεν
υπάρχει.

Αυτός, παρ’ όλο που δεν υπήρχε ελπίδα, επίστεψε, ελπίζο-
ντας ότι θα γίνει πατέρας πολλών εθνών, σύμφωνα με ό,τι του
είχε ειπωθεί: «Τόσοι θα είναι οι απόγονοί σου».  Γι’ αυτό και του
λογαριάστηκε η πίστη προς δικαίωση.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                   

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι κατοικούν στον οίκο σου, 
στους αιώνες των αιώνων θα σε ανυμνούνε.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Ο Ιωσήφ έπραξε, όπως του είπε ο άγγελος του Κυρίου.

 Α νά γνω σμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (1,16.18-21.24).

Από τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιωσήφ, που ήταν ο άνδρας της
Μαρίας, η οποία γέννησε τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό.

Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον εξής τρόπο:
Όταν αρραβωνιάσθηκε η Μαρία, η μητέρα του, με τον Ιωσήφ,
βρέθηκε έγκυος από το Άγιο Πνεύμα πριν ακόμα πάνε να ζήσουν
μαζί. Αλλά ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, επειδή ήταν δίκαιος και δεν
ήθελε να την καταγγείλει δημόσια, θέλησε να τη χωρίσει στα
κρυφά. Ενώ ο Ιωσήφ τα σκεφτόταν όλα αυτά, άγγελος του Κυρί-
ου του φανερώθηκε σε όνειρο και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του
Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις τη Μαρία, τη γυναίκα σου, διότι
εκείνο που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και
θα γεννήσει ένα γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός,
πράγματι, θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους».

Και ο Ιωσήφ, όταν σηκώθηκε από τον ύπνο, έκαμε όπως τον
διέταξε ο άγγελος του Κυρίου.

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο:
Ο πατέρας σου κι εγώ, γεμάτοι αγωνία σε αναζητούσαμε.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (2,41-51α).

Κάθε χρόνο, οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ,
για την εορτή του Πάσχα. Όταν ο Ιησούς έγινε δώδεκα ετών,
ανέβηκαν και πάλι, σύμφωνα με το έθιμο της εορτής. Όταν
τέλειωσαν οι ημέρες, κι ενώ εκείνοι επέστρεφαν, το παιδί Ιησούς
παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ και οι γονείς του δεν το γνώριζαν.
Επειδή νόμισαν ότι βρισκόταν ανάμεσα στους άλλους, περπάτη-
σαν πορεία μιας ημέρας και τον αναζητούσαν ανάμεσα στους
συγγενείς και τους γνωστούς. Κι επειδή δεν τον βρήκαν, γύρισαν
πίσω στην Ιερουσαλήμ, αναζητώντας τον. 
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Και τον βρήκαν μετά από τρεις ημέρες στο ναό, να κάθεται
ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους
ρωτά. Όλοι όσοι τον άκουγαν ήταν έκπληκτοι για τη σοφία και
τις απαντήσεις του. 

Όταν οι γονείς του τον είδαν, έμειναν έκπληκτοι και η μητέ-
ρα του τού είπε: «Παιδί μου, γιατί μας συμπεριφέρθηκες έτσι; Ο
πατέρας σου κι εγώ γεμάτοι αγωνία σε αναζητούσαμε». 

Κι ο Ιησούς τους είπε: «Γιατί με αναζητούσατε; Δε γνωρίζα-
τε ότι εγώ πρέπει να είμαι στο σπίτι του Πατέρα μου;» 

Αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν το λόγο που τους είπε.
Κατέβηκε τότε μαζί τους και πήγε στη Ναζαρέτ και ήταν

υποταγμένος σ' αυτούς.
Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θεός θέλησε να προσλάβει τον άνθρωπο ως συνεργάτη

του στο έργο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Ας τον
ικετεύσομε να εισακούσει με ευμένεια τις αιτήσεις μας, ψάλλο-
ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για τους ηγέτες του λαού του Θεού, ώστε με αυταπάρνηση
να υπηρετούν την Εκκλησία, όπως ο Άγιος Ιωσήφ την Οικογέ-
νεια της Ναζαρέτ, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους άρχοντες των εθνών, ώστε να λαβαίνουν οικονομι-
κά και κοινωνικά μέτρα για την ανακούφιση των εργατών και
των οικογενειών τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους τους εργαζόμενους, για τους ανέργους και όσους
έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα, ώστε να βρουν κατανόηση
στα δίκαια αιτήματά τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
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-Για όλους εμάς, ώστε να μάθουμε να εργαζόμαστε με προ-
θυμία αποβλέποντας όχι μόνο στην υλική ανταμοιβή, αλλά και
στην αιώνια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Σε παρακαλούμε, Κύριε, να χορηγήσεις στο λαό σου πνεύμα
ειρήνης και αλήθειας, ώστε, χάρη στις ικεσίες του Αγίου Ιωσήφ,
να μάθει να εκτελεί το θέλημά σου για την ανοικοδόμηση της
Βασιλείας σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να υπηρετούμε στον ιερό βωμό σου
με καθαρή καρδιά,
όπως ο άγιος Ιωσήφ υπηρέτησε
με ευλαβική αφοσίωση τον Μονογενή σου,
ο οποίος γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο: Η αποστολή του αγίου Ιωσήφ

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
–  Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
–  Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Και ενώ τελούμε την πανήγυρη του αγίου Ιωσήφ,
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οφείλουμε να σε μεγαλύνουμε,
να σε ευλογούμε και να σε δοξάζουμε.

Διότι αυτός υπήρξε άνδρας δίκαιος,
ο οποίος δόθηκε από εσένα ως νυμφίος 
της Αειπαρθένου Μαρίας,
πιστός και συνετός υπηρέτης,
τον οποίο έθεσες αρχηγό της οικογενείας σου,
για να προστατεύει με στοργική αγάπη
τον Μονογενή σου Υιό ο οποίος συνελήφθη,
χάρη στην επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος,
τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.

Δι’ αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου,
την προσκυνούν οι Κυριότητες,
τη σέβονται οι Εξουσίες.
Οι Ουρανοί και οι ουράνιες Δυνάμεις
καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ
με κοινή αγαλλίαση σε δοξάζουν.

Επίτρεψε, λοιπόν, σε παρακαλούμε,
να ενώσουμε τις φωνές μας στις δικές των φωνές
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος ...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία                                              Μτ 25, 21

Εύγε, καλέ και πιστέ δούλε!
Είσελθε στη χαρά του Κυρίου σου.

Δέηση μετά την κοινωνία

Προστάτευε, σε παρακαλούμε, Κύριε την οικογένειά σου,
την οποία έθρεψες με τον άρτο της ζωής,
πανηγυρίζοντας με αγαλλίαση τον άγιο Ιωσήφ,
και διατήρησε σ’ αυτήν τα δώρα σου.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

25 Μαρτίου

Του  Ευαγγελισμού της  Θεοτόκου

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                              Εβρ 10, 5. 7

Ο Κύριος εισέρχεται στον κόσμο λέγοντας:
Ιδού, έρχομαι, να εκτελέσω, Θεέ, το θέλημά σου.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος θέλησες ο Λόγος σου
να λάβει πραγματική ανθρώπινη σάρκα
στα σπλάχνα της Αειπαρθένου Μαρίας,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
εφόσον ομολογούμε τον Λυτρωτή μας Θεό και άνθρωπο,
να συμμετέχουμε και της θεϊκής του φύσεως.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (7,10-14).

Τις ημέρες εκείνες, ο Κύριος μίλησε στον Άχαζ λέγοντας:
«Ζήτησε ένα σημείο από τον Κύριο το Θεό σου στο βάθος του
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άδη είτε στο ύψος άνω». Κι ο Άχαζ είπε: «Δεν θα ζητήσω και δεν
θα πειράξω τον Κύριο». 

Και ο Ησαΐας είπε: «Ακούσετε, λοιπόν, οίκε του Δαυίδ.
Μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε τους ανθρώπους, και
θα βαρύνετε ακόμα και το Θεό μου; Γι’ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα
σας δώσει ένα σημείο. Ιδού,  η παρθένος θα συλλάβει και θα γεν-
νήσει ένα γιο, και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ».

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντ.: Έρχομαι, Κύριε,  *  να εκτελέσω το θέλημά σου.

Ψαλμός 40 (39) [7-8α. 8β-9. 10. 11]

Θυσία και προσφορά δεν θέλησες,   †
αυτιά όμως μου έδωσες για να σε ακούσω!   *
Ολοκαύτωμα και θυσίες εξιλέωσης δεν ζήτησες. 
Τότε είπα: «Ιδού εγώ, έρχομαι. Αντ.

Στην κεφαλίδα του βιβλίου έχει γραφεί για μένα. 
Να κάνω το θέλημά σου θέλησα, Θεέ μου,   *
κι ο νόμος σου να είναι μέσα στα τρίσβαθά μου». Αντ.

Ευαγγέλισα τη δικαιοσύνη σου στη μεγάλη εκκλησία,    † 
δες τα χείλη μου, δεν τα έκλεισα,   *
εσύ, Κύριε, το ξέρεις. Αντ.

Τη δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα στην καρδιά μου,   *
ανήγγειλα την αλήθεια σου και τη σωτηρία σου. 
Δεν έκρυψα το έλεός σου και την πιστότητά σου   *
από τη μεγάλη εκκλησία. Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Είναι γραμμένο στον κύλινδρο του βιβλίου για μένα, 

να εκτελέσω, Θεέ, το θέλημά σου.

Α νά γνω σμα α πό την ε πι στο λή προς Ε βραί ους (10,4-10).

Είναι αδύνατο το αίμα των ταύρων και των τράγων να αφαι-
ρεί τις αμαρτίες. Για το λόγο αυτό, όταν ο Χριστός εισέρχεται
στον κόσμο λέει: «Θυσία και προσφορά δε θέλησες, αλλά μου
ετοίμασες ένα σώμα. Δε σου αρέσουν ολοκαυτώματα και θυσίες
για αμαρτίες. Τότε είπα: Ιδού έρχομαι, όπως γράφει το κεφάλαιο
του βιβλίου για μένα, να εκτελέσω, Θεέ, το θέλημά σου».

Αφού πρώτα λέει: «Θυσίες και προσφορές και ολοκαυτώμα-
τα για αμαρτίες δεν θέλησες ούτε σου αρέσουν» και οι οποίες
προσφέρονται σύμφωνα με το νόμο, τότε προσθέτει: «Ιδού έρχο-
μαι να εκτελέσω το θέλημά σου». Καταργεί το πρώτο για να
θέσει σε ισχύ το δεύτερο. Από αυτό το θέλημα είμαστε αγιασμέ-
νοι, με την προσφορά του σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε
μια φορά για πάντα.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 1,14

Αλληλούια.
Ο Λόγος έγινε σάρκα,
και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας,
και είδαμε τη δόξα του.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα γιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-38).

Τον καιρό εκείνο, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια
πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένο
αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενεά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο



άγγελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχθηκε από αυτό το λόγο και
σκεπτόταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της
είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό.
Και ιδού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, που θα τον ονο-
μάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του
Υψίστου, και θα του δώσει ο Κύριος, ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ,
του πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα επάνω στη γενεά
του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος».

Είπε τότε η Μαρία στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού
δε γνωρίζω άνδρα;». Κι ο άγγελος απαντώντας της είπε: «Το
Άγιο Πνεύμα θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα
σε επισκιάσει. Γι' αυτό, και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομα-
σθεί άγιο, Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ, η συγγενής σου, συνέλαβε
γιο στα γηρατειά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμο-
σύνης, αυτής που την αποκαλούσαν στείρα. Διότι για το Θεό
κανένας λόγος δεν είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί».Είπε
τότε η Μαρία: «Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα
σύμφωνα με το λόγο σου». Κι αναχώρησε από αυτήν ο άγγελος.

Λόγος του Κυρίου.                 

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως. Στις λέξεις και σαρκωθέντα
όλοι γονατίζουν.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας την Πανήγυρη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ας

απευθύνουμε τις ικεσίες μας προς το Θεό Πατέρα για την Εκκλη-
σία, την πατρίδα μας και όλη τη χριστιανοσύνη, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ, Κύριε, * την προσευχή μας!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, που εορτάζει σήμερα την
Ενσάρκωση του Κυρίου της, ώστε και αυτή να ενσαρκώνει την
αγάπη του Θεού μέσα στον κόσμο της εποχής μας, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.
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-Για την ενότητα όλων των χριστιανών, ώστε με τη μεσιτεία
της Αειπαρθένου Μαρίας να βρεθούν κάποια μέρα ενωμένοι στη
Μία Εκκλησία του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για την πατρίδα και το έθνος μας, ώστε να πορεύεται στο
δρόμο της πνευματικής και της υλικής προόδου με ειρήνη και
ασφάλεια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πατρίδας μας,
ώστε ο Κύριος να τους φωτίζει για να οδηγούν το λαό προς την
ειρήνη, την ελευθερία και την ενότητα, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για όσους βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο, ώστε με τη
μεσιτεία της Παναγίας να βρούν παρηγοριά και στήριξη, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς που με χαρά πανηγυρίζουμε σήμερα την
Ενσάρκωση του Κυρίου, για να απολαμβάνουμε στη ζωή μας τη
συνεχή προστασία και βοήθεια της Αειπαρθένου Μαρίας κι έτσι
να μιμούμαστε τις αρετές της, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ και Κύριέ μας, Υπέρτατε κυβερνήτη του σύμπαντος, δέξου
τις ικεσίες μας μέσω της Υπεραγίας Θεοτόκου: ενίσχυσε την
Εκκλησία σου, προστάτευσε την πατρίδα μας και οδήγησέ μας
όλους προς τη σωτηρία την οποία σαν σήμερα εγκαινίασε ο
ενσαρκωμένος Υιός σου, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποί-
ος μαζί με Σένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει στους αιώ-
νες των αιώνων.  Αμήν!
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Δέηση προσκομιδής 

Παντοδύναμε Θεέ, δέξου, σε παρακαλούμε, 
τα δώρα της Εκκλησίας σου,
πανηγυρίζοντας την ενσάρκωση του Μονογενούς σου Υιού,
και χορήγησέ της να ζει στην πίστη 
το Μυστήριο στο οποίο αναγνωρίζει την αρχή της υπάρξεώς της.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο: Για το Μυστήριο της Ενσαρκώσεως.

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
–  Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
–  Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο, 
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Διότι ακούοντας με πίστη η Παρθένος από τον άγγελο,
ότι με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος
ο Μονογενής σου επρόκειτο να έλθει
μεταξύ των ανθρώπων και για τους ανθρώπους,
σε σπλάχνα παρθενικά με στοργή τον συνέλαβε,
για να επαληθευθούν οι υποσχέσεις προς τα τέκνα του Ισραήλ
και να εκπληρωθεί των εθνών η προσδοκία.

Δι’ αυτού, οι στρατιές των αγγέλων 
προσκυνούν τη μεγαλειότητά σου
και χαίρονται αιώνια ενώπιόν σου.
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Επίτρεψε, σε παρακαλούμε,
οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές των φωνές
και με κοινή αγαλλίαση να ψάλλουμε:
Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ησ 7, 14

Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό,
και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
στερέωσε στις καρδιές μας τα Μυστήρια της αληθινής πίστεως,
ώστε, ομολογώντας αληθινό Θεό και άνθρωπο τον Υιό σου, 
ο οποίος ενσαρκώθηκε στα σπλάχνα της Αειπαρθένου Μαρίας,
να φθάσουμε, χάρη στη σωτήρια δύναμη της Αναστάσεώς του,
στην αιώνια ευτυχία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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23 Απριλίου

Αγίου Γεωργίου, Μάρτυρος

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Αυτός είναι ο άνδρας 
τον οποίον δεν εγκατέλειψε ο Κύριος στον αγώνα. 
Απέκτησε το στέφανο της δόξας, 
διότι πιστά βίωσε το νόμο του Κυρίου. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Ενώ σε δοξάζουμε, Κύριε, για την παντοδυναμία σου,
ταπεινά σε ικετεύουμε,
όπως ο άγιος μεγαλομάρτυρας Γεώργιος,
μιμήθηκε τον Χριστό στα άγια Πάθη του,
έτσι ας είναι για μας 
πρόθυμος βοηθός στις αδυναμίες μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι το θάνατο.

Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη (12,10-12α).

Εγώ ο Ιωάννης άκουσα στον ουρανό μια δυνατή φωνή που
έλεγε: «Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του
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Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του. Γιατί πετάχθηκε κάτω
ο κατήγορος των αδελφών μας, αυτός που τους κατηγορούσε
μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύκτα. Αυτοί τον νίκησαν με το
αίμα του Αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας των και δεν αγά-
πησαν τη ζωή τους μέχρι το θάνατο. Γι' αυτό, ουρανοί ευφραίνε-
σθε, κι όσοι σ' αυτούς κατοικείτε».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Η ψυχή μας σαν τον σπουργίτη γλίτωσε   *
από των κυνηγών την παγίδα

Ψαλμός 124 (123) [2-3. 4-5. 7β-8]

Αν ο Κύριος δεν ήταν με το μέρος μας,   *
όταν εναντίον μας άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, 
ήδη ζωντανούς θα μας είχαν καταβροχθίσει,   * 
μες στην έξαψη της οργής τους εναντίον μας. Αντ.

Ήδη το νερό θα μας είχε καταποντίσει,   * 
ο χείμαρρος θα είχε παρασύρει την ψυχή μας, 
ήδη θα είχαν παρασύρει την ψυχή μας   *
τα ύδατα τ’ αφρισμένα. Αντ.

Το δίχτυ σκίστηκε,   *
κι εμείς ελευθερωθήκαμε. 
Η βοήθειά μας στο όνομα του Κυρίου,   *
ο οποίος έπλασε τη γη και τα ουράνια. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μη φοβηθείτε απ' το φόβο που προκαλούν 

ούτε να ταραχθείτε.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
(3,14-17).

Αγαπητοί μου, αν υποφέρετε για χάρη της δικαιοσύνης,



58 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

είσθε μακάριοι! Μη φοβηθείτε από το φόβο που προκαλούν ούτε
να ταραχθείτε, αλλά μέσα στις καρδιές σας να τιμάτε τον Κύριο,
το Χριστό, και να είσθε πάντοτε έτοιμοι να δώστε απάντηση σε
καθένα που σας ζητά την αιτία της ελπίδας που έχετε μέσα σας.
Αλλά να το κάνετε με πραότητα και σεβασμό, με αγαθή συνείδη-
ση. Έτσι, ενώ σας συκοφαντούν, να καταντροπιασθούν εκείνοι
που κακολογούν την καλή εν Χριστώ διαγωγή σας. Πράγματι,
είναι καλύτερο να υποφέρετε κάνοντας το καλό, αν αυτό είναι το
θέλημα του Θεού, παρά κάνοντας το κακό.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                         Μτ 5,10

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη,
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.  
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες,

για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του:
«Προσέχετε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε
συνέδρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Και
εξαιτίας μου θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασι-
λείς, για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. Αλλά όταν
σας παραδώσουν, μη μεριμνείστε με ποιό τρόπο ή τι θα πείτε,
διότι εκείνη την ώρα θα σας δοθεί τι να πείτε. Πράγματι, δεν
είσθε εσείς που θα μιλάτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατέρα
σας που θα μιλά μέσα σας.

Και θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο
πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά ενα-
ντίον των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και όλοι θα σας
μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος που θα μείνει
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σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί».
Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα με πνευματική αγαλλίαση τη μνήμη του

μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου, [προστάτη της ενορίας μας],
ας απευθύνουμε τις ικεσίες μας προς το Θεό Πατέρα, ώστε εμείς
τώρα, όπως και στο παρελθόν οι πατέρες μας, να ομολογούμε
έμπρακτα την πίστη μας προς τον Ιησού  Χριστό. Ας ψάλλουμε:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να ομολογεί με θάρ-
ρος την πίστη της στον Αναστημένο Ιησού Χριστό, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

-Για τον Άγιο Πατέρα τον πάπα (...), τον Αρχιεπίσκοπό μας (...),
τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους της τοπικής μας Εκκλησίας,
ώστε με ζήλο να κηρύττουν την αγία πίστη την οποία οι μάρτυρες
στήριξαν με το αίμα τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους μοναχούς, τους κατηχητές και τα στελέχη της τοπι-
κής μας Εκκλησίας, ώστε με έργα να επιβεβαιώνουν το λόγο του
Ευαγγελίου που κηρύττουν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλο το λαό του Θεού ο οποίος ευλαβείται τον Άγιο Γεώρ-
γιο, ώστε να μεταδίδει το φως της πίστεως μέσα στον κόσμο, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όσους βρίσκονται στο τέλμα της αδιαφορίας, ώστε με τη
μεσιτεία του Αγίου προστάτη μας, να αναθερμανθεί στις καρδιές
των η χριστιανική πίστη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τα μέλη της τοπικής μας Εκκλησίας που υποφέρουν,
ώστε να ενώσουν τους πόνους των στα άγια Πάθη του Χριστού



60 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

και στο μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου για την πρόοδο των ενο-
ριακών μας κοινοτήτων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς που συμμετέχουμε σ' αυτή την πανηγυρική
εορτή, ώστε να αποκτήσουμε τη δύναμη που θα μας αναδείξει
μάρτυρες του Ιησού Χριστού μέσα στον κόσμο, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

Εισάκουσε, παντοδύναμε Θεέ Πατέρα, την προσευχή των πιστών
σου και χορήγησέ μας ό,τι με πίστη σου ζητούμε, ώστε με την
προστασία του Αγίου Γεωργίου να φθάσουμε κι εμείς στην επου-
ράνια δόξα.  Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει
και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε, την εξιλαστήρια και δοξαστική αυτή θυσία,
την οποία προσφέρουμε στη μεγαλειότητά σου,
τιμώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου μάρτυρα Γεωργίου
και κάμε να μας χορηγήσει την άφεση
και να μας εμπνεύσει αισθήματα αιώνιας ευγνωμοσύνης.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 12,24

Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, 
αυτός μένει μόνος του. 
Αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. Αλληλούια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τελώντας με αγαλλίαση τη σημερινή εορτή,
του αγίου Γεωργίου 
λάβαμε, Κύριε, τα ουράνια δώρα σου,
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και σε παρακαλούμε να αξιώσεις και εμάς
οι οποίοι τώρα αναγγέλλουμε το θάνατο του Υιού σου
με το ιερό αυτό συμπόσιο,
να συμμετάσχουμε, μαζί με τους αγίους μάρτυρες,
στη δόξα της Αναστάσεώς του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

25 Απριλίου

Αγίου Μάρκου, Ευαγγελιστή

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Μκ 16,15

Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο
και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την πλάση. 
(Π.Π. Αλληλούια). 

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος εξύψωσες τον ευαγγελιστή άγιο Μάρκο
εμπλουτίζοντάς τον με τη χάρη του ευαγγελικού κηρύγματος,
χορήγησε, σε παρακαλούμε,
τόσο πολύ να επωφεληθούμε από τον πλούτο της σοφίας του
ώστε να ακολουθούμε πιστά τα ίχνη του θείου Διδασκάλου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Πρώτο Ανάγνωσμα
Σας ασπάζεται ο Μάρκος ο γιος μου.

Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη ε πι στο λή του α πο στό λου Πέ τρου
(5,5β-14).

Αγαπητοί μου, όλοι φορέστε την ταπεινοφροσύνη στις σχέ-
σεις μεταξύ σας, διότι «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφα-
νους, αλλά δίνει τη χάρη του στους ταπεινούς».

Ταπεινωθείτε, λοιπόν, κάτω από το κραταιό χέρι του Θεού,
ώστε στον κατάλληλο καιρό να σας εξυψώσει, αφήνοντας όλες
σας τις μέριμνες επάνω του, διότι αυτός σας φροντίζει. Να είσθε
νηφάλιοι και να αγρυπνάτε. Ο εχθρός σας, ο διάβολος, σαν λιο-
ντάρι που βρυχάται, περιφέρεται αναζητώντας κάποιον να
καταπιεί. Αντισταθείτε σ' αυτόν, στερεοί στην πίστη, γνωρίζο-
ντας ότι τα ίδια παθήματα υποφέρουν όλοι οι αδελφοί σας ανά
τον κόσμο.

Και ο Θεός που δίνει κάθε χάρη, αυτός που σας κάλεσε μέσω
του Ιησού Χριστού στην αιώνια δόξα του, αφού υποφέρετε για
λίγο, θα σας καταστήσει τέλειους, θα σας στηρίξει, θα σας ενδυ-
ναμώσει και θα σας στερεώσει σ' ένα θεμέλιο.

Σ' αυτόν ανήκει η εξουσία στους αιώνες. Αμήν. 
Σας έγραψα με λίγα λόγια, όπως νομίζω, αυτή την επιστολή,

μέσω του πιστού αδελφού του Σιλουανού, προτρέποντας και
δίνοντας τη μαρτυρία ότι αυτή είναι η αληθινή χάρη του Θεού.
Παραμείνετε σταθεροί σ' αυτήν! Σας ασπάζεται η εκκλησία που
βρίσκεται στη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε κι αυτή ο Θεός όπως κι
εσάς, καθώς και ο Μάρκος ο γιος μου. Ασπαστείτε ο ένας τον
άλλο με το φίλημα της αγάπης. Ειρήνη σε όλους εσάς που ανή-
κετε στο Χριστό!  

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Τα ελέη σου, Κύριε, * αιώνια θα ψάλλω.  
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Ψαλμός 89 (88) (2-3.6-7.16-17)

Τα ελέη του Κυρίου αιώνια θα ψάλλω, † 
από γενεά σε γενεά θα αναγγέλω * 
την πιστότητά σου με το στόμα μου.
Επειδή είπες: † 
«Αιώνια θα μένει το έλεός μου». * 
Η πιστότητά σου είναι σταθερή όπως τα ουράνια! Αντ.

Θα δοξολογήσουν οι ουρανοί τα θαυμάσιά σου, Κύριε, * 
καθώς και την αλήθειά σου στην εκκλησία των αγίων.
Επειδή ποιος στα σύννεφα θα εξισωθεί με τον Κύριο, *
όμοιος θα είναι με τον Κύριο μεταξύ των αγγέλων; Αντ.

Μακάριος ο λαός που ξέρει να σε εγκωμιάζει * 
Κύριε, στο φως του προσώπου σου θα βαδίζουν.
Και στο όνομά σου θα αγαλλιάζουν όλη την ημέρα * 
και θα ευφραίνονται για τη δικαιοσύνη σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                           Πβ. Α΄Κορ 1, 23.24

Αλληλούια.
Εμείς κηρύττουμε το Χριστό εσταυρωμένο,
Θεού δύναμη και Θεού σοφία.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξετε το Ευαγγέλιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο άγιο Ευαγγέλιο (16,15-20).

Τον καιρό εκείνο, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους Ένδεκα και
τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξετε το ευαγγέ-
λιο σε όλη την πλάση. Όποιος πιστέψει και βαπτισθεί θα σωθεί,
ενώ όποιος δεν πιστέψει θα καταδικασθεί. 

Αυτά είναι τα σημεία που θα συνοδέψουν όσους πιστέψουν:
θα διώχνουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν νέες γλώσσες,



θα πιάνουν φίδια και αν πιούν κάτι το δηλητηριώδες δεν θα τους
βλάψει, θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους κι αυτοί θα
θεραπεύονται».

Και ο Κύριος Ιησούς, αφού τους μίλησε, ανελήφθηκε στον
ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Και εκείνοι βγήκαν και
κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος συνεργούσε και επιβεβαίωνε το
λόγο τους με τα σημεία που επακολουθούσαν.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Τιμώντας τη δόξα του ευαγγελιστή Μάρκου
σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία επαίνου
και ταπεινά σε ικετεύουμε 
να συνεχίζεται πάντοτε στην Εκκλησία σου 
το κήρυγμα του Ευαγγελίου. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 393.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 28,20

Ιδού, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες,
μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, λέει ο Κύριος. (Π.Π. Αλληλούια). 

Δέηση μετά την κοινωνία

Χορήγησε, σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ, 
να μας εξαγιάσει το ιερό Μυστήριο
που λάβαμε από την αγία σου Τράπεζα,
και να δυναμώσει την πίστη μας στο Ευαγγέλιο
το οποίο μας κήρυξε ο ευαγγελιστής Μάρκος.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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29 Απριλίου

Αγίας Αικατερίνης της Σιένας, 
Παρθένου και Διδασκάλου της Εκκλησίας,

Προστάτιδας της Ευρώπης

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Αυτή είναι η φρόνιμη παρθένος και μία από τις συνετές,
που εξήλθε να προϋπαντήσει τον Κύριο 
με αναμμένη λαμπάδα. (Π.Π. Αλληλούια).

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος φλόγισες με θεία αγάπη
την αγία Αικατερίνη,
ενώ μελετούσε τα άγια Πάθη του Χριστού 
και υπηρετούσε την αγία σου Εκκλησία, 
χορήγησε, χάρη στη μεσιτεία της, 
ο λαός που συμμετέχει στο Μυστήριο του Χριστού,
να αγάλλεται πάντοτε για την αποκάλυψη της δόξας του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Το αίμα του Ιησού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη
(1,5-2,2).

Αγαπητοί μου, αυτή είναι η αγγελία που ακούσαμε απ' αυτόν
και αναγγέλουμε σε σας, ότι ο Θεός είναι φως και κανενός είδους
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σκοτάδι σ' αυτόν δεν υπάρχει. Αν πούμε ότι έχουμε κοινωνία
μαζί του κι εμείς πορευόμαστε μες το σκοτάδι, λέμε ψέμματα και
δεν εφαρμόζουμε την αλήθεια. Αλλά εάν πορευόμαστε μέσα στο
φως, όπως κι αυτός είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μετα-
ξύ μας και το αίμα του Ιησού, του Υιού του, μας καθαρίζει από
κάθε αμαρτία.

Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, παραπλανούμε τους εαυ-
τούς μας και σε μας δεν υπάρχει αλήθεια. Αν ομολογούμε τις
αμαρίες μας, αυτός είναι πιστός και δίκαιος κι έτσι συγχωρεί σε
μας τις αμαρτίες και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Αν πούμε
ότι δεν έχουμε αμαρτήσει, τον κάνουμε ψεύτη και ο λόγος του
δεν υπάρχει μέσα μας.

Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτάνετε. Κι
αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε ένα συνήγορο κοντά στον Πατέ-
ρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο εξιλασμός για τις
αμαρτίες μας και όχι μόνο για τις δικές μας, αλλά και για τις
αμαρτίες όλου του κόσμου.  

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ευλόγησε, ψυχή μου, * τον Κύριο τον Θεό σου.  

Ψαλμός 103 (102) [1-2.3-4.8-9. 13-14. 17-18]

Ευλόγησε, ψυχή μου, τον Κύριο,   * 
κι όλα τα μύχιά μου, το άγιό του όνομα. 
Ευλόγησε, ψυχή μου, τον Κύριο   *
και μη λησμονείς όλες τις ευεργεσίες του. Αντ.

Αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου,   *
που θεραπεύει όλες τις ασθένειές σου. 
Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου,   * 
που σε στεφανώνει με έλεος και συμπόνια. Αντ.

Συμπονετικός κι ελεήμων ο Κύριος,   *
ανεκτικός και σπλαχνικότατος. 
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Δεν μας συμπεριφέρθηκε ανάλογα με τις αμαρτίες μας,   *
ούτε μας ανταπέδωσε ανάλογα με τις ανομίες μας. Αντ.

Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του,   *
έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος όσους τον φοβούνται.
Επειδή ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε,   *
θυμάται πως χώμα είμαστε. Αντ.

Το έλεος όμως του Κυρίου αιώνιο   †
επάνω σε όσους τον φοβούνται,   *
και στα παιδιά των παιδιών η δικαιοσύνη του,
σ’ αυτούς που φυλάσσουν τη διαθήκη του   *
και θυμούνται να εκτελούν τις εντολές του. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 11,25

Αλληλούια.
Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, 
διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς και συνετούς 
και τα αποκάλυψες στους μικρούς.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (11,25-30).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς είπε: «Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε
του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς
και συνετούς και τα αποκάλυψες στους μικρούς. Ναι, Πατέρα,
διότι αυτό ήταν το θέλημά σου. 

Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου και κανένας
δε γνωρίζει αληθινά τον Υιό, παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον
Πατέρα γνωρίζει κανείς, παρά μόνο ο Υιός και σε όποιον ο Υιός
θέλει να τον αποκαλύψει.

Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, κι
εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας το ζυγό μου και
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μάθετε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά.
Και θα βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Πράγματι, ο ζυγός
μου είναι απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 445 ή 442.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε,
αυτή τη σωτήρια θυσία την οποία σου προσφέρουμε,
τιμώντας τη μνήμη της αγίας Αικατερίνης,
ώστε, μελετώντας τις παραινέσεις της,
να μπορούμε με περισσότερη θέρμη να ευχαριστούμε
εσένα τον αληθινό Θεό.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Παρθένων, σελ. 399. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Α΄ Ιω 1, 7

Αν πορευόμαστε μέσα στο φως, 
όπως και ο Θεός είναι μέσα στο φως, 
έχουμε κοινωνία μεταξύ μας
και το αίμα του Ιησού, του Υιού του,
μας καθαρίζει από κάθε ρύπο αμαρτίας. (Π.Π. Αλληλούια). 

Δέηση μετά την κοινωνία

Ο ουράνιος άρτος τον οποίο λάβαμε, Κύριε,
και ο οποίος έτρεφε
την επίγεια ζωή της αγίας Αικατερίνης,
ας χαρίσει και σ’ εμάς την αιωνιότητα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΜΑΪΟΣ

1 Μαΐου

Αγίου Ιωσήφ, εργαζομένου

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ψλ 128[127], 1-2

Μακάριος όποιος φοβάται τον Κύριο,
όποιος πορεύεται στους δρόμους του.
Θα ζήσεις από τους κόπους των χεριών σου,
μακάριος θα είσαι και θα ευτυχήσεις. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, Δημιουργέ του σύμπαντος,
εσύ ο οποίος θέσπισες το νόμο της εργασίας 
για το ανθρώπινο γένος,
χορήγησε ευμενώς, 
χάρη στο παράδειγμα και την προστασία του αγίου Ιωσήφ,
να τελειοποιούμε τα έργα που μας ορίζεις
και να αποκτήσουμε την αμοιβή την οποία υπόσχεσαι.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Γεμίστε τη γη και υποτάξτε την.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γενέσεως (1,26-2,3).

Είπε ο Θεός: «Ας πλάσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική



70 ΜΑΪΟΣ

μας εικόνα και ομοίωση και ας κυριαρχεί πάνω στα ψάρια της
θάλασσας και στα πουλιά του ουρανού, πάνω στα ζώα, πάνω σ'
όλη τη γη και πάνω σε όλα τα ερπετά που έρπουν επάνω στη γη». 

Και δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο. Τον δημιούργησε
σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Αρσενικό και θηλυκό τους
έπλασε. Κι ο Θεός τους ευλόγησε λέγοντας: «Αυξάνεστε και πλη-
θύνεστε και γεμίσετε τη γη. υποτάξετέ την και κυριαρχείστε
πάνω στα ψάρια της θάλασσας και πάνω στα πουλιά του ουρα-
νού και πάνω σε κάθε ζωντανό πλάσμα που έρπει επάνω στη
γη». 

Και είπε ο Θεός: «Ιδού, σας δίνω κάθε χόρτο που παράγει
σπόρο και που βρίσκεται πάνω σ' όλη τη γη και κάθε δέντρο που
παράγει καρπό με σπόρους: θα είναι για τροφή σας. Σε όλα τα
θηρία της γης και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε όλα τα
ερπετά που έρπουν πάνω στη γη και στα οποία υπάρχει ζωντα-
νή ψυχή, δίνω κάθε χλωρό χορτάρι για τροφή τους». Κι έγινε
έτσι. Και είδε ο Θεό τα πάντα, όλα όσα έπλασε, και ήταν πολύ
καλά. Και βράδιασε και ξημέρωσε, έκτη μέρα.

Έτσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και όλες οι στρα-
τιές τους. Και ολοκλήρωσε ο Θεός το έργο που έκαμε κατά την
εβδόμη μέρα και αναπαύθηκε την εβδόμη μέρα από όλα τα έργα
που έπλασε. Κι ο Θεός ευλόγησε την εβδόμη μέρα και την αγία-
σε, διότι εκείνη την ημέρα αναπαύθηκε από όλα του τα έργα,
που είχε αρχίσει να δημιουργεί.

Λόγος του Κυρίου.

ή
Ό,τι κι αν κάνετε, να το κάνετε με την ψυχή σας, 

σαν να ήταν για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Κολοσσαείς (3,14-15.17.23-24).

Αδελφοί, πάνω απ' όλα να βάζετε την αγάπη, που είναι ο
σύνδεσμος της τελειότητας. Και η ειρήνη του Χριστού ας βασι-
λεύει μέσα στις καρδιές σας, για την οποία ειρήνη και έχετε
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καλεσθεί σε ένα σώμα. Να είσθε ευγνώμονες.
Κι ό,τι κι αν κάνετε, είτε με το λόγο είτε με πράξεις, όλα να

γίνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού, αποδίδοντας διαμέσου
του ευχαριστίες προς το Θεό Πατέρα.

Ό,τι κι αν κάνετε, να το κάνετε με την ψυχή σας, σαν να ήταν
για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι θα
απολάβετε εκ μέρους του Κυρίου την ανταπόδοση της κληρονο-
μίας.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στερέωσε, Κύριε, * τα έργα των χεριών μας!

Ψαλμός 90 (89) [2. 3-4. 12-13. 14 και 16]

Προτού γεννηθούν τα όρη,   †
και πριν πλαστούν η γη με την οικουμένη,   *
εσύ είσαι Θεός για πάντα και στην αιωνιότητα. Αντ.

Επαναφέρεις τον άνθρωπο στο χώμα,    *
λέγοντας: «Επιστρέψτε, τέκνα του ανθρώπου».
Επειδή χίλια χρόνια στα μάτια σου   †
είναι σαν την ημέρα τη χθεσινή που πέρασε,   * 
και σαν βάρδια σκοπιάς τη νύχτα. Αντ.

Δίδαξέ μας πως είναι μετρημένες οι μέρες μας,   * 
και στη σοφία της καρδιάς θα φτάσουμε. 
Επίστρεψε, Κύριε! Ως πότε;   *
Και συμπονετικός να είσαι με τους δούλους σου. Αντ.

Πλημμύρισέ μας το πρωί με το έλεός σου,   †
και θ’ αγαλλιάσουμε και θα χαρούμε   *
όλες τις ημέρες της ζωής μας. 
Ας φανερωθεί στους δούλους σου το έργο σου,   *
και το μεγαλείο σου στα τέκνα τους. Αντ.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Πβ. Ψλ 67,20

Αλληλούια.
Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός κάθε ημέρα.
Θα μας χαρίσει ο Θεός τη σωτηρία μας. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού;

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (13,54-58).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς, πήγε στην πατρίδα του και δίδα-
σκε στη συναγωγή, ώστε να εκπλήσσονται και να λένε: «Από πού
ήλθαν αυτή η σοφία και οι θαυματουργικές δυνάμεις σ' αυτόν;
Αυτός δεν είναι ο γιος του ξυλουργού; Μήπως δε λέγεται η μητέ-
ρα του Μαρία και αδελφοί του δεν είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωσήφ
και ο Σίμων και ο Ιούδας; Και όλες οι αδελφές του δεν είναι εδώ
ανάμεσά μας; Από πού, λοιπόν, του ήρθαν όλα αυτά;» Και σκαν-
δαλίζονταν εξαιτίας του. Κι ο Ιησούς τους είπε: «Ένας προφήτης
δεν περιφρονείται παρά στην πατρίδα του και στο σπίτι του». Κι
εκεί δεν έκαμε πολλά θαύματα, εξαιτίας της απιστίας των.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θεός θέλησε να προσλάβει τον άνθρωπο ως συνεργάτη του

στο έργο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Ας τον ικετεύ-
σομε να εισακούσει με ευμένεια τις αιτήσεις μας, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για τους ηγέτες του λαού του Θεού, ώστε με αυταπάρνηση
να υπηρετούν την Εκκλησία, όπως ο Άγιος Ιωσήφ την Οικογέ-
νεια της Ναζαρέτ, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
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-Για τους άρχοντες των εθνών, ώστε να λαβαίνουν οικονο-
μικά και κοινωνικά μέτρα για την ανακούφιση των εργατών και
των οικογενειών τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους τους εργαζόμενους, για τους ανέργους και όσους
έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα, ώστε να βρουν κατανόηση
στα δίκαια αιτήματά τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, ώστε να μάθουμε να εργαζόμαστε με προ-
θυμία αποβλέποντας όχι μόνο στην υλική ανταμοιβή, αλλά και
στην αιώνια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Σε παρακαλούμε, Κύριε, να χορηγήσει στο λαό σου πνεύμα ειρή-
νης και αλήθειας, ώστε, χάρη στις ικεσίες του Αγίου Ιωσήφ, να
μάθει να εκτελεί το θέλημά σου για την ανοικοδόμηση της Βασι-
λείας σου.  Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει
και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε ο Θεός, πηγή κάθε ευσπλαχνίας,
κοίταξε τα δώρα μας τα οποία προσφέρουμε 
στη μεγαλειότητά σου,
τιμώντας τη μνήμη του αγίου Ιωσήφ,
και χορήγησε με ευμένεια, 
να αποβούν σωτήρια γι’ αυτούς οι οποίοι σε ικετεύουν.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Η αποστολή του αγίου Ιωσήφ

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.
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† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Και ενώ τελούμε τη μνήμη του αγίου Ιωσήφ,
οφείλουμε να σε μεγαλύνουμε,
να σε ευλογούμε και να σε δοξάζουμε.

Διότι αυτός υπήρξε άνδρας δίκαιος,
ο οποίος δόθηκε από εσένα ως νυμφίος 
της Αειπαρθένου Μαρίας,
πιστός και συνετός υπηρέτης,
τον οποίο έθεσες αρχηγό της οικογενείας σου,
για να προστατεύει με στοργική αγάπη
τον Μονογενή σου Υιό, 
ο οποίος συνελήφθη χάρη στην επισκίαση 
του Παναγίου Πνεύματος,
τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.

Δι’ αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου,
την προσκυνούν οι Κυριότητες, 
τη σέβονται οι Εξουσίες.
Οι Ουρανοί και οι ουράνιες Δυνάμεις
καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ
με κοινή αγαλλίαση σε δοξάζουν.

Επίτρεψε, λοιπόν, σε παρακαλούμε,
να ενώσουμε τις φωνές μας στις δικές των φωνές
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Κολ 3,17

Ό,τι κι αν κάνετε, είτε με το λόγο είτε με πράξεις,
όλα να γίνονται στο όνομα του Κυρίου Ιησού,
αποδίδοντας ευχαριστίες προς τον Θεό. (Π.Π. Αλληλούια). 

Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε ο Θεός,
αφού τραφήκαμε με το ουράνιο συμπόσιο,
ικετευτικά σε παρακαλούμε,
αξίωσέ μας, ώστε μαρτυρώντας, 
κατά το παράδειγμα του αγίου Ιωσήφ,
την αγάπη με την οποία γέμισες τις καρδιές μας,
να απολαμβάνουμε πάντοτε την αιώνια ειρήνη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

2 Μαΐου

Αγίου Αθανασίου, 
Επισκόπου και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σειρ 15, 5

Άνοιξε το στόμα του στη σύναξη της Εκκλησίας 
και ο Κύριος τον πλημμύρισε με πνεύμα σοφίας και συνέσεως, 
τον έντυσε με στολή δόξας. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος ανέδειξες τον άγιο επίσκοπο Αθανάσιο
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έξοχο υπέρμαχο της θεότητας του Υιού σου,
χορήγησε με ευμένεια,
απολαμβάνοντας τη διδασκαλία και την προστασία του, 
όλο και περισσότερο να σε γνωρίζουμε και να σε αγαπούμε.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτή είναι η νίκη, που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη (5,1-5).

Αγαπητοί μου, όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός,
αυτός έχει γεννηθεί απ' το Θεό. Και όποιος αγαπά το Θεό, που
είναι Πατέρας, αγαπά κι αυτόν που είναι παιδί του. Απ' αυτό
γνωρίζουμε ότι αγαπούμε τα παιδιά του Θεού: όταν αγαπούμε το
Θεό και τηρούμε τις εντολές του. Διότι αυτή είναι η αγάπη του
Θεού: να τηρούμε τις εντολές του. Και οι εντολές του δεν είναι
βαριές. Διότι καθένας που γεννήθηκε απ' το Θεό νικά τον κόσμο.
Κι αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας.

Και ποιός είναι ο νικητής του κόσμου παρά εκείνος που
πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού; 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Το στόμα του δικαίου  * θα ψιθυρίζει λόγια σοφίας.

Ψαλμός 37 (36) (3-4.5-6.30-31)

Έλπιζε στον Κύριο και το καλό να κάνεις,   *
κατοίκησε τη γη και ζήσε με πίστη. 
Εντρύφησε στον Κύριο,   * 
και θα σου δώσει ό,τι ζήτησε η καρδιά σου. Αντ.

Ανάθεσε τoν δρόμο σου στον Κύριο,   *
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σε αυτόν να ελπίζεις κι εκείνος θα ενεργήσει.
Σαν φως της αυγής θα κάνει να λάμψει τη δικαιοσύνη σου,   *
και σαν ήλιο μεσημεριού την ευθύτητά σου. Αντ.

Το στόμα του δικαίου θα ψιθυρίζει λόγια σοφίας,   *
και η γλώσσα του θα μιλά με ειλικρίνεια. 
Ο νόμος του Θεού του στην καρδιά του,   *
και σταθερά θα είναι τα βήματά του. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 5,10

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται χάρη της δικαιοσύνης,
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Όταν σας καταδιώξουν σ' αυτή την πόλη, 

φύγετε σε άλλη.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,22-25α).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους του:
«Όλοι θα σας μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος
που θα μείνει σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί. 

Και όταν σας καταδιώξουν σ'εκείνη την πόλη, καταφύγετε
στην άλλη. Αλήθεια σας λέω, δε θα προλάβετε να τελειώσετε τις
πόλεις του Ισραήλ, έως ότου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. 

Δεν υπάρχει μαθητής πιο επάνω απ'το δάσκαλό του ούτε
δούλος πιο επάνω απ'τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή
να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο είναι αρκετό να
γίνει όπως ο κύριός του».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441 ή 442.
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Δέηση προσκομιδής 

Κοίταξε, Κύριε, τα δώρα
τα οποία σου προσφέρουμε 
τιμώντας τη μνήμη του αγίου Αθανασίου 
και ομολογώντας ακέραιη την πίστη του 
να αποβεί για μας τεκμήριο της αληθείας σου για τη σωτηρία μας. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Ποιμένων, σελ. 398.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Α΄ Κορ 3, 11

Κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο 
εκτός από αυτό που ήδη υπάρχει, 
και το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε,
η αληθινή θεότητα του Μονογενούς Υιού σου,
την οποία, ακολουθώντας τη διδασκαλία του αγίου Αθανασίου,
σταθερά ομολογούμε, 
να μας ζωοποιεί, μέσω του Μυστηρίου το οποίο λάβαμε,
και πάντοτε να μας διαφυλάττει.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  
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14 Μαΐου

Αγίου Ισιδώρου, Μάρτυρος

Αντιφωνικό κατά την είσοδο

Αυτός είναι ο άνδρας 
τον οποίον δεν εγκατέλειψε ο Κύριος στον αγώνα. 
Απέκτησε το στέφανο της δόξας, 
διότι πιστά βίωσε το νόμο του Κυρίου. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος θέλησες να λαμπρύνεις την Εκκλησία σου
με το ένδοξο μαρτύριο του αγίου Ισιδώρου,
δώσε μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη
να ακολουθήσουμε τα ίχνη του,
και, όπως εκείνος μιμήθηκε τον Κύριο στα Άγια Πάθη του,
ν’ αξιωθούμε και εμείς να φθάσουμε στην αιώνια ευτυχία.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Ζαχαρίας τον οποίο σκοτώσατε

ανάμεσα στο ναό και το θυσιαστήριο.

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Παραλειπομένων (24,18-22).

Εκείνες τις μέρες, οι άρχοντες των Ιουδαίων εγκατέλειψαν
το ναό του Κυρίου, του Θεού των πατέρων τους, και λάτρεψαν
τα άλση και τα είδωλα. Κι η οργή του Θεού ξέσπασε εναντίον του
Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εξαιτίας της ενοχής των αυτής. Πα-
ρόλα αυτά, ο Θεός, για να τους μεταστρέψει, τους έστειλε προ-
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φήτες, που καταμαρτύρησαν εναντίον τους, αλλά αυτοί δε θέλη-
σαν να τους ακούσουν. 

Τότε το Πνεύμα του Θεού κατέλαβε το Ζαχαρία, το γιο του
ιερέα Ιωάδα, ο οποίος στάθηκε μπροστά στο λαό και τους είπε:
«Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός: γιατί παραβαίνενε τις εντολές μου,
με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να ευημερήσετε; Γιατί εγκατα-
λείψατε τον Κύριο, ώστε κι εκείνος να σας εγκαταλείψει;» Αλλά
εκείνοι συνωμότησαν εναντίον του, και κατά διαταγή του βασι-
λιά, τον λιθοβόλησαν μέσα στην αυλή του οίκου του Κυρίου.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στα χέρια σου, Κύριε, * παραδίνω το πνεύμα μου.

Ψαλμός 31 (30) [3β-4. 6.8α. 16β-17]

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις. Αντ.

Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.
Θ’ αγαλλιάσω και θα ευφρανθώ για το έλεός σου,   *
επειδή πρόσεξες την ταπείνωσή μου. Αντ.

Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν. 
Λάμψε το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου,   * 
σώσε με χάρη στο έλεός σου. Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μη φοβηθείτε απ' το φόβο που προκαλούν 

ούτε να ταραχθείτε.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
(3,14-17).

Αγαπητοί μου, αν χρειαστεί να υποφέρετε για χάρη της δι-
καιοσύνης, είσθε μακάριοι! Μη φοβηθείτε απ’ το φόβο που προ-
καλούν ούτε να ταραχθείτε, αλλά μέσα στις καρδιές σας να τιμά-
τε τον Κύριο, το Χριστό, και να είσθε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε
απάντηση σε καθένα που σας ζητά την αιτία της ελπίδας που έ-
χετε μέσα σας. Αλλά να το κάνετε με πραότητα και σεβασμό, με
αγαθή συνείδηση. Έτσι, ενώ σας συκοφαντούν, να καταντροπια-
στούν εκείνοι που κακολογούν την καλή εν Χριστώ διαγωγή σας.
Πράγματι, είναι καλύτερο να υποφέρετε κάνοντας το καλό, αν
αυτό είναι το θέλημα του Θεού, παρά κάνοντας το κακό.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                    Α΄Πε 4, 14

Αλληλούια. 
Αν σας εμπαίζουν για το όνομα του Χριστού, 
να είστε ευτυχισμένοι, 
διότι το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Αν κάποιος θέλει
να έρχεται πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώ-
νει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι εκείνος
που θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι αν κάποιος χάσει
τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει. Σε τι, πράγματι, ωφελεί-
ται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει, όμως, τον ε-
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αυτό του ή καταστραφεί; Διότι, όποιος ντραπεί για μένα και για
τα λόγια μου, ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι’ αυτόν, όταν θα
έλθει μέσα στη δόξα του και στη δόξα του Πατέρα του και των α-
γίων αγγέλων». 

Λόγος του Κυρίου. 

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου, Κύριε, την εξιλαστήρια και δοξαστική αυτή θυσία,
την οποία προσφέρουμε στη μεγαλειότητά σου,
τιμώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου μάρτυρα Ισιδώρου,
και κάμε να μας χορηγήσει την άφεση
και να μας εμπνεύσει αισθήματα αιώνιας ευγνωμοσύνης.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Μαρτύρων, σελ. 396-397.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 12, 24

Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, 
αυτός μένει μόνος του. 
Αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Τελώντας με αγαλλίαση τη σημερινή εορτή,
του αγίου Ισιδώρου 
λάβαμε, Κύριε, τα ουράνια δώρα σου,
και σε παρακαλούμε να αξιώσεις και εμάς
οι οποίοι τώρα αναγγέλλουμε το θάνατο του Υιού σου
με το ιερό αυτό συμπόσιο,
να συμμετάσχουμε, μαζί με τους αγίους μάρτυρες,
στη δόξα της Αναστάσεώς του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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15 Μαΐου

Αγίου Ισιδώρου, γεωργού

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 21 [20], 2-3

Κύριε, ο δίκαιος θα χαρεί για τη δύναμή σου,
και θα αγαλλιάσει πάρα πολύ για τη σωτηρία σου.
Ικανοποίησες τις επιθυμίες της καρδιάς του. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος με το παράδειγμα 
και την προστασία των αγίων σου 
ενισχύεις την αδυναμία μας 
για να προσκαρτερούμε στην οδό της σωτηρίας, 
σε παρακαλούμε, χορήγησε σ’ εμάς 
οι οποίοι εορτάζουμε 
τη γέννηση στον ουρανό του αγίου Ισιδώρου, 
ν’ ακολουθήσουμε τα ίχνη του και να φθάσουμε κοντά σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ό,τι ήταν αδύναμο στον κόσμο το διάλεξε ο Θεός.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (1,26-31).

Αδελφοί, παρατηρήστε ποιοι είστε εσείς που κληθήκατε. Δεν
υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί σοφοί κατά τη σάρκα ούτε πολ-
λοί δυνατοί ούτε πολλοί ευγενείς στην καταγωγή. Αλλά ο Θεός
διάλεξε ό,τι ήταν ανόητο στον κόσμο, για να καταντροπιάσει
τους σοφούς, και ό,τι ήταν αδύναμο στον κόσμο διάλεξε ο Θεός,
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για να καταντροπιάσει τους ισχυρούς. Και όσους δεν έχουν ευγε-
νική καταγωγή στον κόσμο και όσους είναι περιφρονημένοι διά-
λεξε ο Θεός, ακόμα και ό,τι δεν υπάρχει, για να καταργήσει ό,τι
υπάρχει και για να μην μπορεί κανένας άνθρωπος να καυχηθεί
ενώπιον του Θεού. 

Χάρη σ' αυτόν βρίσκεστε εσείς με το Χριστό Ιησού, ο οποίος
έγινε για μας, από το Θεό, σοφία και δικαιοσύνη και εξαγιασμός
και απολύτρωση. Έτσι, όπως έχει γραφεί: «Όποιος καυχάται,
για τον Κύριο ας καυχάται».

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Θα ευλογηθεί ο άνθρωπος, * που φοβάται τον Κύριο.

Ψαλμός  128 (127) [1-2.3.4.5]

Μακάριος όποιος φοβάται τον Κύριο,   *
όποιος πορεύεται στις οδούς του!
Θα τρέφεσαι από τον μόχθο των χεριών σου,   *
μακάριος θα είσαι κι όλα θα σου κατευοδώνονται! Αντ.

Η σύζυγός σου σαν αμπέλι καρποφόρο   *
μες στα ενδότερα του σπιτιού σου.
Τα παιδιά σου σαν ελιάς βλαστάρια   *
τριγύρω από το τραπέζι σου. Αντ.

Ιδού, έτσι θα ευλογηθεί ο άνθρωπος,   *
που φοβάται τον Κύριο.
Να σ’ ευλογήσει από τη Σιών ο Κύριος,   †
και να δεις της Ιερουσαλήμ την ευημερία   *
όλες τις ημέρες της ζωής σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 15,5

Αλληλούια.
Εγώ είμαι το κλήμα και εσείς οι κληματόβεργες, λέει ο Κύριος.
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Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου κάνει άφθονο καρπό.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πούλησε τα υπάρχοντά σου 

και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό.

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο ά γιο Ευαγγέλιο (19,16-22).

Τον καιρό εκείνο, ένας πλησίασε τον Ιησού και είπε: «Διδά-
σκαλε, τι το καλό να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή;». Κι εκεί-
νος του είπε: «Γιατί με ρωτάς σχετικά με το τι είναι καλό; Ένας
είναι ο καλός. Αλλά, αν θέλεις να μπεις στη ζωή, τήρησε τις εντο-
λές». Του λέει: «Ποιες;». Κι ο Ιησούς είπε: «Το μη φονεύσεις, μη
μοιχεύσεις, μην κλέψεις, μη δώσεις ψευδή μαρτυρία, τίμα τον
πατέρα και τη μητέρα και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως
τον εαυτό σου». Του λέει ο νεαρός: «Όλα αυτά τα έχω τηρήσει.
Σε τι ακόμα υστερώ;». Κι ο Ιησούς του είπε: «Αν θέλεις να είσαι
τέλειος, πήγαινε πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσ' τα στους
φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθη-
σέ με». Όταν όμως ο νεαρός άκουσε αυτό το λόγο, αναχώρησε
λυπημένος, διότι κατείχε μεγάλη περιουσία.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θεός θέλησε να προσλάβει τον άνθρωπο ως συνεργάτη του

στο έργο της δημιουργίας και της απολυτρώσεως. Ας τον ικετεύ-
σομε να εισακούσει με ευμένεια τις αιτήσεις μας, ψάλλοντας:

Ευλόγησε, Κύριε, την εργασία μας

-Για τους ηγέτες του λαού του Θεού, ώστε με αυταπάρνηση
να υπηρετούν την Εκκλησία, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους άρχοντες των εθνών, ώστε να λαβαίνουν οικονομι-
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κά και κοινωνικά μέτρα για την ανακούφιση των εργατών και
των οικογενειών τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους τους εργαζόμενους, για τους ανέργους και όσους
έχουν υποστεί εργατικά ατυχήματα, ώστε να βρουν κατανόηση
στα δίκαια αιτήματά τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, ώστε να μάθουμε να εργαζόμαστε με προ-
θυμία αποβλέποντας όχι μόνο στην υλική ανταμοιβή, αλλά και
στην αιώνια, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Σε παρακαλούμε, Κύριε, να χορηγήσεις στο λαό σου πνεύμα
ειρήνης και αλήθειας, ώστε, χάρη στις ικεσίες του Αγίου Ισιδώ-
ρου, να μάθει να εκτελεί το θέλημά σου για την ανοικοδόμηση
της Βασιλείας σου. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής

Χορήγησε, σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ, 
η ταπεινή θυσία την οποία σου προσφέρουμε, 
τιμώντας τη μνήμη του αγίου Ισιδώρου,
να είναι ευάρεστη σ’ εσένα
και για μας σωτήρια στην ψυχή και στο σώμα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 394-395. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 6,33

Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού,
και όλα αυτά θα σας δοθούν επιπλέον,
λέει ο Κύριος. (Π.Π. Αλληλούια).
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Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
τιμώντας τη μνήμη του μακαρίου Ισιδώρου,
ας εξαγιάσουν το πνεύμα και την καρδιά μας,
για να αξιωθούμε να γίνουμε συμμέτοχοι της θεότητάς σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προσευχή προς τον άγιο Ισίδωρο

Άγιε Ισίδωρε, εσύ που υπηρέτησες το θεό
με τόση απλότητα και ταπεινοφροσύνη,
και προτίμησες αυτή την υπηρεσία
πάνω απ' όλα τα επίγεια αγαθά,
απόκτησέ μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη
να υπηρετούμε κι εμείς τον Κύριο
με απλή και ταπεινή καρδιά,
ζητώντας πριν απ' όλα τη Βασιλεία των ουρανών
και τη δικαιοσύνη του Θεού,
και ακολουθώντας με επιμέλεια
τα λαμπρά παραδείγματά σου
και τις ωραίες αρετές σου,
να γίνομε άξιοι να λάβουμε
τον στέφανο της αιώνιας δόξας του παραδείσου. ΑΜΗΝ.



ΙΟΥΝΙΟΣ

13 Ιουνίου

Αγίου Αντωνίου της Παδούης,
Πρεσβυτέρου και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σειρ 44, 15. 14

Οι λαοί θα διηγούνται τη σοφία των αγίων
και η σύναξη θα εξαγγέλλει τον έπαινό τους. 
Τα ονόματά τους θα μνημονεύονται στους αιώνες των αιώνων. 
(Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος έδωσες στο λαό σου τον άγιο Αντώνιο,
έξοχο κήρυκα του Ευαγγελίου
και συμπαραστάτη στις ανάγκες μας,
χορήγησέ μας, χάρη στη βοήθειά του,
να ζούμε πιστά τη χριστιανική ζωή
και σε όλες τις δοκιμασίες μας να αισθανόμαστε 
πάντοτε την προστασία σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος με έχρισε, να ευαγγελίζομαι στους πράους.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (61,1-3α).

Το Πνεύ μα του Κυ ρί ου εί ναι ε πά νω μου, ε πει δή ο Κύ ριος με
έ χρι σε για να ευ αγ γε λί ζο μαι στους πρά ους. Με έ στει λε για να
για τρέ ψω τους συ ντριμ μέ νους στην καρ διά, να κη ρύ ξω ε λευ θε -
ρί α στους αιχ μα λώ τους και ά νοιγ μα στους δέ σμιο υς, για να κη -
ρύ ξω έ να χρό νο ευ πρόσ δε κτο στον Κύ ριο και μια μέ ρα εκ δί κη -
σης του Θε ού μας, για να πα ρη γο ρή σω ό λους αυ τούς που πεν -
θούν. Για να κα θο ρί σω σ’ αυ τούς που πεν θούν στη Σιών, να τους
δώ σω στέ φα νο α ντί για στά χτη, λά δι ευ φρο σύ νης α ντί για πέν -
θος, στο λή ε παί νου α ντί για πνεύ μα θλί ψης.

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντ.: Τα ελέη του Κυρίου* αιώνια θα ψάλλω.

Ψαλμός  89 (88) [2-3.4-5.21-22.25 και 27]

Τα ελέη του Κυρίου αιώνια θα ψάλλω,   †
από γενεά σε γενεά θ’ αναγγέλω    *
την πιστότητά σου με το στόμα μου.
Επειδή είπες:   †
«Αιώνια θα μένει το έλεος μου».   *
Η πιστότητά σου είναι σταθερή όπως τα ουράνια! Αντ.

«Σύναψα διαθήκη με τον εκλεκτό μου,   *
ορκίστηκα στον Δαβίδ, τον δούλο μου:
Αιώνια θα στερεώσω τη δυναστεία σου,   *
κι από γενεά σε γενεά θα οικοδομήσω τον θρόνο σου». Αντ.

Βρήκα τον Δαβίδ, τον δούλο μου,   *
με το άγιο λάδι μου τον έχρισα. 
Το χέρι μου θα είναι σταθερά μαζί του,   *
ο ίδιος ο βραχίονάς μου θα τον ενισχύσει. Αντ.
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Η πιστότητά και το έλεός μου θα είναι μαζί του,   *
και στο όνομά μου θα υψωθεί το μέτωπό του.
Αυτός θα με επικαλεστεί: «Πατέρας μου εσύ είσαι,   * 
Θεός μου και καταφύγιο της σωτηρίας μου». Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Εκπλήρωσε το έργο σου ως ευαγγελιστής, 

ολοκλήρωσε τη διακονία σου.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τον Τιμόθεο (4,1-5).

Αγαπητέ μου, σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του Ιησού
Χριστού, που πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς με τον
ερχομό και τη βασιλεία του: κήρυξε το λόγο, επέμενε σε κατάλ-
ληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με όλη
τη μακροθυμία και τη διδασκαλία. Διότι θα έλθει καιρός όταν οι
άνθρωποι δεν θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά, σύμφω-
να με τις επιθυμίες τους θα συσσωρεύσουν για τους εαυτούς των
διδασκάλους που θα τους προκαλούν γαργαλισμό στ' αφτιά.
Τότε θα αποστρέψουν την ακοή τους απ' την αλήθεια και θα
στραφούν σε παραμύθια. Εσύ, όμως, αγρύπνα για κάθετι, κακο-
πάθησε, εκπλήρωσε το έργο σου ως ευαγγελιστής, ολοκλήρωσε
τη διακονία σου.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 4,18-19

Αλληλούια.
Ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους πράους,
να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους.  
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Ο θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (10,1-9).

Τον καιρό εκείνο ο Κύριος διάλεξε άλλους εβδομήντα δύο
μαθητές και τους έστειλε ανά δύο πριν από κείνον σε κάθε πόλη
και σε κάθε τόπο απ’ όπου έμελλε να περάσει. Και τους έλεγε:
«Ο θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι. Παρακα-
λέστε, λοιπόν, τον κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στο θε-
ρισμό του. Πηγαίνετε! Σας στέλνω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύ-
κους. Μην κρατάτε μαζί σας χρήματα, μήτε σακίδιο, μήτε σαν-
δάλια και να μη χαιρετήσετε κανένα στο δρόμο σας. Και σε όποι-
ο σπίτι εισέλθετε, πρώτα να λέτε: «Ειρήνη σ’ αυτό το σπίτι». Κι
αν εκεί υπάρχει τέκνο ειρήνης, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επά-
νω του. Αλλιώς θα επιστρέψει σε σας. Σ’ αυτό το σπίτι να μένετε
τρώγοντας και πίνοντας απ’ ό,τι έχουν, διότι στον εργάτη αξίζει
ο μισθός του. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και σ’ όποια πό-
λη μπείτε και σας δέχονται, να τρώτε ό,τι σας παραθέτουν και να
θεραπεύετε τους αρρώστους που υπάρχουν εκεί και να τους λέ-
τε: «έφθασε για σας η βασιλεία του Θεού».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 442.

Δέηση προσκομιδής

Ενώ τελούμε τα θεία Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
το Πνεύμα το Άγιο να μας διαποτίσει με το φως της πίστεως,
που φώτιζε τον μακάριο Αντώνιο
και τον μετέβαλε σε κήρυκα της δόξας σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 398.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Α΄ Κορ 1, 23-24

Εμείς κηρύττουμε τον Χριστό εσταυρωμένο,
τον Χριστό, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι από την ουράνια τροφή,
σε ικετεύουμε, Κύριε,
επίτρεψέ μας, ακολουθώντας τις προτροπές 
του μακαρίου Αντωνίου,
να σου αποδίδουμε συνεχώς ευχαριστίες
για τα δώρα τα οποία λάβαμε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  

24 Ιουνίου

Της Γεννήσεως
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Πανήγυρη

Στη θεία Λειτουργία της παραμονής

Η Λειτουργία αυτή τελείται την παραμονή, 23 Ιουνίου,
είτε πριν είτε μετά τον Α΄ Εσπερινό.

Αντίφωνο κατά την είσοδο Λκ 1, 15. 14

Αυτός θα είναι σπουδαίος στα μάτια του Κυρίου,
θα είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου,
ήδη από τα σπλάχνα της μητέρας του,
και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.
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Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, 
χορήγησε στην οικογένειά σου τη χάρη
να βαδίζει την οδό της σωτηρίας
και, ακολουθώντας τις προτροπές
του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,
να φθάσει με βεβαιότητα σ’ εκείνον 
τον οποίον αυτός προανήγγειλε,
τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο  Ανάγνωσμα
Σε γνώρισα πριν ακόμα σε σχηματίσω στη μήτρα.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία  (1,4-10).

Στις ημέρες του βασιλιά Ιωσία, μου απηύθυνε ο Κύριος το
λόγο του και μου είπε: «Πριν σε διαμορφώσω στα μητρικά σπλά-
χνα σε γνώρισα, και πριν βγεις από τη μήτρα σε καθαγίασα και
σε όρισα προφήτη για τα έθνη». Και εγώ είπα: «Α! Κύριε Θεέ!
Να, εγώ δεν ξέρω να μιλώ, διότι είμαι ένα παιδί».

Κι ο Κύριος μου είπε: «Μην πεις: «είμαι ένα παιδί», διότι σε
όλους όπου θα σε στείλω θα πας και όλα εκείνα που θα σε διατά-
ξω θα τα πεις. Μη φοβηθείς μπροστά τους, διότι εγώ είμαι μαζί
σου για να σε ελευθερώσω», λέει ο Κύριος. Και άπλωσε ο Κύριος
το χέρι του και άγγιξε το στόμα μου και ο Κύριος μου είπε:
«Ιδού, έθεσα τα λόγια μου στο στόμα σου. Ιδού σε κατέστησα
σήμερα πάνω σε έθνη και σε βασίλεια για να ξεριζώνεις και να
ξεθεμελιώνεις, να διασκορπίζεις και να καταστρέφεις, να οικο-
δομείς και να φυτεύεις».

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Από τα μητρικά μου σπλάχνα, * εσύ με δέχθηκες, Κύριε!

Ψαλμός 71 (70) [1-2. 3-4α. 5-6αβ.15αβ.17]

Σ’ εσένα, Κύριε, ήλπισα,   *
ας μην ντροπιαστώ ποτέ μου.
Χάρη στη δικαιοσύνη σου   †
ελευθέρωσέ με και γλίτωσέ με,   *
γύρε πάνω μου το αυτί σου και σώσε με. Αντ.

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις,
επειδή εσύ είσαι κραταίωμά μου   *
και καταφύγιό μου.
Θεέ μου, γλίτωσέ με από του αμαρτωλού το χέρι. Αντ.

Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι η προσδοκία μου,   *
Κύριε, είσαι η ελπίδα μου από τη νεότητά μου.
Επάνω σου στηρίχτηκα από τα μητρικά τα σπλάχνα,   †
από την κοιλία της μητέρας μου είσαι ο προστάτης μου. Αντ.

Το στόμα μου θα εξαγγείλει τη δικαιοσύνη σου,   †
όλη την ημέρα τη σωτηρία σου,   *
Με δίδαξες, Θεέ, από τη νεότητά μου,   * 
κι ως τώρα αναγγέλλω τα θαυμάσιά σου. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Σχετικά μ' αυτή τη σωτηρία αναζήτησαν 

και διερεύνησαν οι προφήτες.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου (1, 8-12).

Αγαπητοί μου, εσείς αγαπάτε τον Ιησού Χριστό, αν και δεν
τον έχετε δει. Και τώρα χωρίς να τον βλέπετε, όμως τον πιστεύ-
ετε και γι’ αυτό αισθάνεσθε αγαλλίαση και ανέκφραστη και
ένδοξη χαρά, ενώ αποκτάτε τον τελικό σκοπό της πίστεως σας,
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που είναι η σωτηρία των ψυχών σας.
Σχετικά με αυτή τη σωτηρία αναζήτησαν και διερεύνησαν οι

προφήτες οι οποίοι προφήτευσαν για τη χάρη που θα σας δινό-
ταν. Αυτοί ερευνούσαν να μάθουν ποιός ο χρόνος και ποιές οι
περιστάσεις στις οποίες αναφερόταν το Πνεύμα του Χριστού
που ήταν μέσα τους, όταν τους φανέρωνε τα παθήματα του Χρι-
στού και τις δόξες που θα τα ακολουθούσαν. Σ’ αυτούς αποκαλύ-
φθηκε ότι δεν πρόσφεραν διακονία στους εαυτούς των αλλά σε
σας, αναφορικά με όσα σας αναγγέλθηκαν από εκείνους που σας
ευαγγέλισαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε
απ’ τον ουρανό. Αυτά οι άγγελοι επιθυμούν να κοιτάζουν.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 1,7. Λκ 1,17

Αλληλούια.
Αυτός ήλθε για να δώσει μαρτυρία για το φως,
και για το Θεό ένα τέλειο λαό να ετοιμάσει. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Θα γεννήσει για σένα ένα γιο που θα τον ονομάσεις Ιωάννη.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,5-17).

Στην εποχή του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, υπήρχε
ένας ιερέας ονόματι Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά,
και η γυναίκα του ήταν απόγονος του Ααρών και το όνομά της
ήταν Ελισάβετ. Και οι δυο ήταν δίκαιοι μπροστά στο Θεό, τηρώ-
ντας κατά τρόπο άμεμπτο τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρί-
ου. Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν στείρα, και
ήταν και οι δυο προχωρημένοι στα χρόνια τους.

Όταν ήλθε η σειρά της ιερατικής του τάξης για να ιερουργή-
σει εμπρός στο Θεό σύμφωνα με το έθιμο του ιερατείου, του έπεσε
ο κλήρος να μπει στο ναό του Κυρίου για να προσφέρει τη θυσία
του θυμιάματος. Και όλο το πλήθος του λαού παρέμενε έξω προ-
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σευχόμενο, κατά την ώρα του θυμιάματος. Του εμφανίσθηκε τότε
ένας άγγελος του Κυρίου, που στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστη-
ρίου του θυμιάματος. Ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και
φόβος τον κυρίεψε. Του είπε τότε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι,
Ζαχαρία, διότι εισακούσθηκε η δέησή σου, και η γυναίκα σου η
Ελισάβετ θα σου γεννήσει ένα γιο και θα τον ονομάσεις Ιωάννη.
Θα αισθανθείς χαρά και αγαλλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη
γέννησή του. Θα είναι, πράγματι, σπουδαίος στα μάτια του Κυρί-
ου, και δε θα πιεί κρασί ή μεθυστικά ποτά, αλλά θα είναι γεμάτος
από Άγιο Πνεύμα ήδη από τα σπλάχνα της μητέρας του. Θα κάμει
να επιστρέψουν πολλοί απ’ τους γιους του Ισραήλ στον Κύριο το
Θεό τους. Αυτός θα προπορεύεται μπροστά του, με το πνεύμα και
τη δύναμη του Ηλία, για να κάμει να στραφούν οι καρδιές των
πατέρων προς τα παιδιά, οι άπιστοι στη φρόνηση των δικαίων, να
ετοιμάσει ένα λαό προδιατεθειμένο για τον Κύριο».

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 100.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου με ευμένεια, Κύριε,
τα δώρα του λαού σου, τα οποία σου προσφέρει
πανηγυρίζοντας τον άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή,
και αξίωσέ μας να φανερώνουμε με τη συνέπεια της ζωής μας
ότι πιστεύουμε στο Μυστήριο που τελούμε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 102.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1, 68

Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ,
που επισκέφτηκε και λύτρωσε το λαό του.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε, η έξοχη προσευχή του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
ας συνοδεύει πάντοτε εμάς, το λαό σου,
τον οποίο έθρεψες με τη θεία αυτή τροφή,
και ας ικετεύει για μας την ευσπλαχνία του Υιού σου
τον οποίο ονόμασε Αμνό που έρχεται
να εξαλείψει τις αμαρτίες του κόσμου,
και ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Η Λειτουργία αυτή τελείται επίσης ως Λειτουργία ευλαβείας.

Στη θεία Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ιω 1, 6-7. Λκ 1, 17 

Υπήρξε άνθρωπος σταλμένος από τον Θεό,
ο οποίος λεγόταν Ιωάννης.
Αυτός ήλθε για μαρτυρία, να μαρτυρήσει για το φως,
να ετοιμάσει ένα λαό προδιατεθειμένο για τον Κύριο.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος ανέδειξες τον άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή
να προετοιμάσει ένα λαό τέλειο για τον Ιησού Χριστό,
δώσε στο λαό σου το δώρο της πνευματικής χαράς
και κατεύθυνε το πνεύμα των πιστών σου
στην οδό της σωτηρίας και της ειρήνης.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Πρώτο Ανάγνωσμα
Σε όρισα ως φως των εθνών.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (49,1-6).

Ακούστε με, νησιά, και προσέξτε με μακρινά έθνη: Ο Κύριος
με κάλεσε από τη μήτρα, από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέ-
φερε το όνομά μου. Και όρισε το στόμα μου σαν μυτερό μαχαίρι,
κάτω από τη σκιά του χεριού του με προστάτεψε, και με όρισε ως
εκλεκτό βέλος, στη φαρέτρα του με έκρυψε και μου είπε:
«Ισραήλ, εσύ είσαι ο δούλος μου, μέσω εσένα εγώ θα δοξαστώ».
Κι εγώ είπα: «Μάταια κόπιασα, για το τίποτα και άσκοπα κατα-
νάλωσα τη δύναμή μου. Κι όμως το δίκαιό μου βρίσκεται στον
Κύριο, και η ανταμοιβή μου βρίσκεται στο Θεό μου». Και τώρα,
λέει ο Κύριος, αυτός που με διαμόρφωσε ως δούλο του  από τα
μητρικά σπλάχνα, με σκοπό να επαναφέρω κοντά του τον
Ιακώβ, και τον Ισραήλ να συγκεντρώσω. Και δοξάστηκα στα
μάτια του Κυρίου, και ισχύς μου έγινε ο Θεός μου. Και είπε:
«Μικρό πράγμα είναι να είσαι δούλος μου, για να στήσεις όρθιες
τις φυλές του Ιακώβ, και για να επαναφέρεις πίσω τους διασκορ-
πισμένους του Ισραήλ. Ιδού, εγώ σε όρισα ως φως για τα έθνη,
για να είσαι η σωτηρία που χαρίζω, μέχρι τα πέρατα της γης».

Λόγος του Κυρίου.
Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, *  
διότι με θαυμαστό τρόπο πλάστηκα.

Ψαλμός 139 (138) [1-3. 13-14. 15]

Κύριε, μ’ έχεις διερευνήσει και με γνωρίζεις,   *
εσύ ξέρεις πότε κάθομαι και πότε σηκώνομαι.
Καταλαβαίνεις από μακριά τις σκέψεις μου,   *
εξετάζεις την πορεία μου και τη στάση μου.
Κι όλα τα βήματά μου τα προβλέπεις. Αντ.

Διότι εσύ διαμόρφωσες την καρδιά μου,   *
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με ύφανες στα σπλάχνα της μητέρας μου. 
Θα σε δοξολογήσω,   †
διότι με θαυμαστό τρόπο πλάστηκα,   *
θαυμάσια τα έργα σου: η ψυχή μου άριστα το ξέρει. Αντ.

Δεν σου ήταν κρυφό το σώμα μου,   †
όταν μυστηριωδώς σχηματιζόμουν,   * 
όταν υφαινόμουν στης γης τη μήτρα. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Ιωάννης κήρυξε πριν τον ερχομό του Χριστού.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (13,22-26). 

Τις ημέρες εκείνες μιλούσε ο Παύλος και έλεγε: «Ο Κύριος ανέ-
δειξε ως βασιλιά των προγόνων μας το Δαβίδ, για τον οποίο είπε
δίνοντας μαρτυρία: «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσσαί, άνδρα
κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα εκτελέσει όλα τα θελήματά μου».

Από τους απογόνους του, σύμφωνα με την υπόσχεση, ο Θεός
έφερε σωτήρα στον Ισραήλ τον Ιησού, αφού ο Ιωάννης κήρυξε
πριν από την είσοδό του στον κόσμο βάπτισμα μετανοίας σε όλο
το λαό Ισραήλ. Κι ο Ιωάννης καθώς ολοκλήρωνε την πορεία του
έλεγε: «Τι νομίζετε πως είμαι εγώ; Δεν είμαι εγώ, αλλά να, έρχε-
ται μετά από εμένα αυτός του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το
σανδάλι των ποδιών του».

Άνδρες αδελφοί, γιοί της γενεάς του Αβραάμ και όσοι μετα-
ξύ σας είσθε φοβούμενοι το Θεό, για μας στάλθηκε ο λόγος
αυτής της σωτηρίας».

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,76

Αλληλούια.
Εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου,
διότι θα προηγηθείς μπροστά από τον Κύριο,
για να ετοιμάσεις τους δρόμους του. 
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Ιωάννης είναι το όνομά του.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,57-66.80).

Συμπληρώθηκε ο χρόνος για την Ελισάβετ να γεννήσει και
γέννησε ένα γιο. Άκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο
Κύριος δόξασε το έλεός του επάνω της και χαίρονταν μαζί της.
Κι όταν έφθασε η όγδοη μέρα ήλθαν για την περιτομή του παι-
διού και του έδιναν το ίδιο όνομα του πατέρα του Ζαχαρία. Απά-
ντησε τότε η μητέρα του και είπε: «Όχι, αλλά θα ονομασθεί
Ιωάννης». Της είπαν τότε: «Κανένας δεν υπάρχει ανάμεσα
στους συγγενείς σου που να ονομάζεται με αυτό το όνομα».
Έκαναν νεύματα στον πατέρα του για το πώς θέλει να το ονομά-
σουν. Εκείνος ζήτησε τότε μια μικρή πλάκα κι έγραψε τα εξής:
«Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι τότε θαύμασαν. Κι αμέ-
σως ανοίχθηκε το στόμα του και λύθηκε η γλώσσα του και μιλού-
σε ευλογώντας το Θεό. Φόβος τότε έπεσε πάνω σε όλους τους
γείτονές των και όλα αυτά τα λόγια διαδόθηκαν σε όλη την ορει-
νή περιοχή της Ιουδαίας. Κι όλοι όσοι τα άκουγαν τα φύλαγαν
στην καρδιά τους λέγοντας: «Τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί;».
Και, πράγματι, το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του.

Το παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα. Ζούσε σε ερη-
μικές περιοχές μέχρι την ημέρα που εμφανίσθηκε δημόσια στον
Ισραήλ.

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας επικαλεσθούμε με ταπεινοσύνη το έλεος του Θεού Πατέ-

ρα, το οποίο φανέρωσε με την αποστολή τού Ιωάννη ως Προ-
δρόμου του Υιού του. Ας ψάλλουμε:
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Σώσε το λαό σου, Κύριε, * χάρη στη μεσιτεία 
του Προδρόμου!

-Για τους υιούς Ισραήλ, για να φθάσουν να γνωρίσουν τον
Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για την ευημερία και την πνευματική πρόοδο όλων των
εθνών, ώστε οι πολίτες των να απολαμβάνουν το δικαίωμα της
ελευθερίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους αμαρτωλούς, τους πτωχούς και όσους καταδιώκο-
νται για χάρη της δικαιοσύνης, ώστε ο λόγος του Προδρόμου να
ρίξει φως μέσ' τη ζωή τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς οι οποίοι τιμούμε τη μνήμη του ένδοξου
Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, ώστε με τη ζωή μας να γίνου-
με πρόδρομοι του Ιησού μέσα στον κόσμο, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.

Ευλόγησε, Κύριε, σε παρακαλούμε, το λαό σου, ο οποίος εμπι-
στεύεται στη μεσιτεία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και
χορήγησέ μας ό,τι με πίστη σου ζητούμε.  Διά του Ιησού Χριστού
του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Εναποθέτουμε, Κύριε, αυτά τα δώρα στην τράπεζά σου,
τιμώντας με ευσέβεια τη γέννηση του αγίου Ιωάννη,
ο οποίος προανήγγειλε την έλευση του Σωτήρα
και όταν ήλθε τον έδειξε στους ανθρώπους.
Διά του ιδίου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Προοίμιο: Η αποστολή του Προδρόμου

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
- Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Το μεγαλείο σου, λοιπόν, δοξολογούμε,
για τον πρόδρομο του Υιού σου, τον μακάριο Ιωάννη,
τον μόνο που περιέβαλες με δόξα ασύγκριτη
από όλους του υιούς των ανθρώπων.

Αυτός, πράγματι, χαρά μεγάλη με τη γέννησή του σκόρπισε,
και, πριν ακόμη γεννηθεί,
σκίρτησε στα σπλάχνα της μητέρας του
για τον ερχομό του Σωτήρα των ανθρώπων.
Ήταν επίσης ο μόνος από όλους τους προφήτες
ο οποίος έδειξε τον Χριστό ως Αμνό της λυτρώσεώς μας.

Αλλά και στον Ιορδάνη, για να εξαγνισθούν τα ύδατα,
βάπτισε τον ίδιο το δημιουργό του Βαπτίσματος.
Και προσφέροντας, τέλος, το αίμα του,
αξιώθηκε για εκείνον να δώσει την υπέρτατη μαρτυρία.

Γι’ αυτό με τις ουράνιες δυνάμεις
και εμείς, εδώ στη γη, διαρκώς σε δοξολογούμε
και στη μεγαλειότητά σου ακατάπαυστα ψάλλουμε:

Άγιος, άγιος, άγιος...
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 1,78

Χάρη στην ευσπλαχνική καλοσύνη του Θεού μας,
θα μας επισκεφθεί από ψηλά ο ήλιος που ανατέλλει.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
ενισχυμένοι από το δείπνο του ουράνιου Αμνού,
χορήγησε στην Εκκλησία σου, 
η οποία με χαρά τιμά σήμερα 
τη γέννηση του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
να αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό
ως πηγή για τη δική της αναγέννηση.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

29 Ιουνίου

Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων

Πανήγυρη

Στη θεία Λειτουργία της παραμονής

Η Λειτουργία αυτή τελείται την παραμονή, 28 Ιουνίου,
είτε πριν είτε μετά τον Α΄ Εσπερινό.

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των αποστόλων,
και ο Παύλος, ο διδάσκαλος των εθνών:
αυτοί μας δίδαξαν το νόμο σου, Κύριε.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.
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Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
κάμε, σε παρακαλούμε, να ανανεωθούμε
χάρη στη μεσιτεία των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
και, εφόσον μέσω αυτών έδωσες στην Εκκλησία σου
την απαρχή των ουρανίων δωρεών σου,
μέσω αυτών χορήγησε και σ’ εμάς
την απαραίτητη βοήθεια για την αιώνια σωτηρία μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτό που έχω, αυτό σου δίνω:

στο όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτα.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (3,1-10).

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν στο ναό για την ώρα της
προσευχής των τρεις το απόγευμα. Κι έφερναν κάποιον άνδρα
που ήταν χωλός εκ γενετής και κάθε μέρα τον έβαζαν κοντά στην
πύλη του ναού που λέγεται «Ωραία» για να ζητά ελεημοσύνη
από εκείνους που έμπαιναν στο ναό. Αυτός όταν είδε τον Πέτρο
και τον Ιωάννη που έμελλαν να μπουν στο ναό, ζητούσε να λάβει
ελεημοσύνη. Τον ατένισε τότε ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη και
του είπε: «Κοίταξέ μας». Εκείνος τους πρόσεξε προσδοκώντας
κάτι να πάρει απ' αυτούς. Ο Πέτρος, όμως, του είπε: «Ασήμι και
χρυσάφι δεν έχω, αλλά ό,τι έχω αυτό σου δίνω: στο όνομα του
Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σήκω και περπάτα». Κι αφού τον
έπιασε απ' το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα
πόδια του και οι αστράγαλοι, και αναπηδώντας στάθηκε όρθιος
και περπατούσε, και μαζί τους μπήκε στο ναό περπατώντας και
πηδώντας και αινώντας το Θεό. Και όλος ο λαός τον είδε να περ-
πατά και να αινεί το Θεό. Τον αναγνώρισαν τότε ότι αυτός ήταν
που καθόταν για ελεημοσύνη στην Ωραία Πύλη του ναού κι έγι-
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ναν έκθαμβοι και εκστατικοί γι' αυτό που του συνέβηκε.
Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Σ’ όλη τη γη αντήχησε, * η φωνή τους.

Ψαλμός 19 (18) [2-3. 4-5]

Οι ουρανοί διηγούνται του Θεού τη δόξα,   * 
και το στερέωμα αναγγέλλει τα έργα των χεριών του.
Η μια ημέρα στην άλλη το μεταδίδει,   *
κι η μια νύχτα στην άλλη το αφηγείται.  Αντ.

Χωρίς λέξεις, χωρίς ομιλίες,   *
χωρίς ν’ ακούγεται η λαλιά τους,
κι όμως σ’ όλη τη γη αντήχησε η φωνή τους,   *
τα λόγια τους στα πέρατα της οικουμένης. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Θεός με εξέλεξε από τα μητρικά σπλάχνα.

Ανάγνωσμα από τη επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Γαλάτες (1,11-20).

Αδελφοί, σας κάνω γνωστό, πως το ευαγγέλιο που κηρύττω
ότι δεν προέρχεται από άνθρωπο. Διότι εγώ ούτε το παρέλαβα
ούτε το διδάχθηκα από κάποιον άνθρωπο, αλλά από αποκάλυψη
του Ιησού Χριστού. Έχετε, πράγματι ακούσει τη διαγωγή που
έδειξα κάποτε στον Ιουδαϊσμό: ότι κατεδίωκα υπερβολικά την
Εκκλησία του Θεού και την κατέστρεφα, και ότι προόδευα στον
Ιουδαϊσμό περισσότερο από πολλούς συνομηλίκους ομοεθνείς
μου, όντας περισσότερο ζηλωτής για τις πατρικές μου παραδό-
σεις. Αλλά όταν ευδόκησε ο Θεός, αυτός που διάλεξε απ' τα
σπλάχνα της μητέρας μου και με κάλεσε με τη χάρη του, να απο-
καλύψει σε μένα τον Υιό του για να τον ευαγγελίσω στα έθνη,
αμέσως, χωρίς να  συμβουλευθώ σάρκα και αίμα και χωρίς να
ανεβώ στα Ιεροσόλυμα προς τους αποστόλους που ήταν πριν



106 ΙΟΥΝΙΟΣ

από μένα, ανεχώρησα για την Αραβία και μετά επέστρεψα πάλι
στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από τρία χρόνια ανέβηκα στα Ιερο-
σόλυμα για να γνωρίσω τον Κηφά και παρέμεινα κοντά του
δεκαπέντε μέρες. Αλλά άλλον απόστολο δεν είδα, παρά μόνο τον
Ιάκωβο, τον αδελφό του Κυρίου. Κι αυτά που σας γράφω, ιδού,
μπροστά στο Θεό, δεν ψεύδομαι. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 21,17 

Αλληλούια.
Κύριε, εσύ τα γνωρίζεις όλα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Βόσκε τα αρνιά μου, βόσκε τα πρόβατά μου.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (21,15-19).

Όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές του και γευμάτι-
σε μαζί τους, λέει στον Σίμωνα Πέτρο: «Σίμων, γιε του Ιωάννη,
με αγαπάς περισσότερο απ' αυτούς;» Του λέει ο Πέτρος: «Ναι,
Κύριε, εσύ γνωρίζει ότι σε αγαπώ». «Βόσκε τα αρνιά μου», του
απαντά. Για δεύτερη φορά του λέει: «Σίμων, γιε του Ιωάννη, με
αγαπάς;» Του λέει: «Ναι, Κύριε, εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ».
«Ποίμαινε τα πρόβατά μου», του απαντά. Για τρίτη φορά του
λέει: «Σίμων, γιε του Ιωάννη, με αγαπάς;» Λυπήθηκε ο Πέτρος
επειδή για τρίτη φορά τον ρώτησε: «Με αγαπάς;», και του λέει:
«Κύριε, εσύ τα γνωρίζεις όλα. Εσύ γνωρίζεις καλά ότι σε
αγαπώ». Του λέει ο Ιησούς: «Βόσκε τα πρόβατά μου». 

Αλήθεια, αλήθεια σου λέω: όταν ήσουν πιο νέος, έδενες τη
ζώνη στη μέση σου και περπατούσες όπου ήθελες. Αλλά όταν θα
γεράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος θα δέσει τη ζώνη
σου και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να
φανερώσει με ποιό θάνατο θα δόξαζε το Θεό. Κι αφού του το
είπε, του λέει: «Ακολούθα με».

Λόγος του Κυρίου. 
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Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 111.

Δέηση προσκομιδής 

Μέσα στη χαρά της επίσημης σημερινής εορτής
των αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
προσφέρουμε, Κύριε, στην αγία σου Τράπεζα
τα τίμια αυτά δώρα
και, επειδή μας φοβίζει η αναξιότητά μας,
μόνο από την ευσπλαχνία σου αναμένουμε τη δόξα της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 113.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 21, 15. 17

Σίμωνα, υιέ του Ιωάννη,
με αγαπάς περισσότερο από αυτούς;
Κύριε, εσύ τα γνωρίζεις όλα, εσύ γνωρίζεις καλά ότι σε αγαπώ.

Δέηση μετά την κοινωνία

Με τα ουράνια Μυστήριά σου, Κύριε, 
ενίσχυσε, σε παρακαλούμε, τους πιστούς σου,
τους οποίους φώτισες με τη διδασκαλία 
των αγίων σου αποστόλων.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Η Λειτουργία αυτή τελείται επίσης ως Λειτουργία ευλαβείας, 
με άμφια κόκκινου χρώματος.



Στη θεία Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατά την επίγεια ζωή τους 
θεμελίωσαν την Εκκλησία με το αίμα του μαρτυρίου:
ήπιαν το ποτήριο του Κυρίου και έγιναν φίλοι του Θεού.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος μας πλημμυρίζεις από πνευματική χαρά σήμερα,
πανήγυρη των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου,
αξίωσε την Εκκλησία σου
ν’ ακολουθεί πάντοτε τα διδάγματα εκείνων
από τους οποίους έλαβε την απαρχή της πίστεως.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος με έσωσε από τα χέρια του Ηρώδη.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (12,1-11).

Εκείνο τον καιρό, ο βασιλιάς Ηρώδης συνέλαβε μερικούς
της εκκλησίας για να τους κακοποιήσει. Θανάτωσε τον Ιάκωβο,
τον αδελφό του Ιωάννη με ξίφος. Όταν είδε ότι άρεσε στους Ιου-
δαίους, προχώρησε και συνέλαβε και τον Πέτρο. Ήταν τότε οι
ημέρες της εορτής των Αζύμων. Τον έπιασε και τον έβαλε στη
φυλακή, παραδίνοντάς τον σε τέσσερις τετράδες στρατιωτών
για να τον φυλάνε, θέλοντας να τον παρουσιάσει στο λαό μετά
το Πάσχα. Κι ο μεν Πέτρος φρουρούνταν στη φυλακή, ενώ προ-
σευχή γινόταν συνεχώς από την εκκλησία προς το Θεό γι' αυτόν.

Όταν ο Ηρώδης έμελλε να τον φέρει μπροστά στο λαό, εκεί-
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νη τη νύχτα ο Πέτρος κοιμόταν μεταξύ δυο στρατιωτών, δεμένος
με δυο αλυσίδες, και φύλακες μπροστά στην πόρτα φρουρούσαν
τη φυλακή. Τότε άγγελος Κυρίου ήρθε και φως έλαμψε μέσα στο
οίκημα. Αφού κτύπησε την πλευρά του Πέτρου τον ξύπνησε
λέγοντας: «Σήκω γρήγορα». Και οι αλυσίδες τού έπεσαν από τα
χέρια. Του είπε τότε ο άγγελος: «Ζώσου και βάλε τα σανδάλιά
σου». Και το έκανε. Και του λέει: «Φόρεσε το επανωφόρι σου και
ακολούθα με». Και τότε βγήκε ακολουθώντας τον και δεν ήξερε
ότι είναι αληθινό αυτό που συνέβαινε με τον άγγελο, αλλά νόμι-
ζε πως έβλεπε όραμα. Αφού πέρασαν την πρώτη φρουρά και τη
δεύτερη, έφθασαν μπροστά στη σιδερένια πύλη που οδηγεί στην
πόλη, η οποία αυτόματα τους ανοίχθηκε κι αφού βγήκαν προχώ-
ρησαν σ' ένα δρομάκι και αμέσως απομακρύνθηκε ο άγγελος απ'
αυτόν. Και ο Πέτρος συνήλθε και είπε: «Τώρα καταλαβαίνω
αληθινά ότι έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και με ελευθέρωσε
από το χέρι του Ηρώδη και από καθετί που προσδοκούσε ο λαός
των Ιουδαίων».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μ' ελευθέρωσε ο Κύριος, * από όλους τους φόβους μου!

Ψλ 34 (33) [2-3. 4-5. 6-7. 8-9]

Θα ευλογώ κάθε στιγμή τον Κύριο ,   *
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Καυχάται για τον Κύριο η ψυχή μου,   *
οι πράοι ας το ακούσουν κι ας αγαλλιάσουν. Αντ.

Μεγαλύνετε τον Κύριο μαζί μου,   *
κι ας εξυψώσουμε μαζί το όνομά του.
Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,   *
κι από όλους τους φόβους μου μ’ ελευθέρωσε. Αντ.

Προσέλθετε σ’ αυτόν και θα φωτιστείτε,   * 
κι από τα πρόσωπά σας η ντροπή θα φύγει.
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Ο δύστυχος κραύγασε,    †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε,   *
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.

Άγγελος Κυρίου θα στρατοπεδεύσει    †
γύρω απ’ αυτούς που τον φοβούνται    *
και θα τους ελευθερώσει.
Γευθείτε και δείτε πόσο γλυκύς είναι ο Κύριος,   *
μακάριος ο άνθρωπος που σ’ αυτόν ελπίζει. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μου απομένει να λάβω το στεφάνι της δικαιοσύνης.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τον Τιμόθεο (4,6-8.17-18).

Αγαπητέ μου, όσο για μένα, προσφέρω το αίμα μου ως
σπονδή κι έφθασε ο καιρός της αναχώρησής μου. Αγωνίστηκα
στον καλό αγώνα, τέλειωσα το δρόμο, φύλαξα την πίστη. Οπότε
μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που ο Κύριος, ο δίκαι-
ος κριτής, θα μου απονείμει εκείνη την Ημέρα. Και όχι μόνο σε
μένα, αλλά σε όσους αγαπούν τη φανέρωσή του.

Ο Κύριος μου συμπαραστάθηκε και με ενδυνάμωσε, ώστε
να διαδοθεί το κήρυγμα από μένα και να το ακούσουν όλα τα
έθνη. Έτσι σώθηκα απ' το στόμα του λιονταριού. Θα με φυλάξει
ο Κύριος από κάθε πονηρό έργο και θα με σώσει για την επου-
ράνια βασιλεία του. Σ' αυτόν η δόξα στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 16,18

Αλληλούια.
Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σ' αυτήν την πέτρα *
θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. 
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Εσύ είσαι Πέτρος. 

Θα σου δώσω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (16,13-19).

Όταν έφθασε ο Ιησούς στα μέρη της Καισαρείας του Φιλίπ-
που, ρώτησε τους μαθητές του λέγοντας: «Οι άνθρωποι ποιός λένε
ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου;» Κι εκείνοι είπαν: «Άλλοι λένε ότι
είναι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, άλλοι λένε πως είναι ο Ηλίας, και
άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος απ’ τους προφήτες». Τους λέει: «Κι
εσείς ποιός λέτε ότι είμαι;» Απαντώντας ο Σίμων Πέτρος, είπε:
«Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού». 

Κι ο Ιησούς απαντώντας, του είπε: «Μακάριος είσαι, Σίμωνα
Βαριωνά, επειδή δεν σου το αποκάλυψε αυτό ούτε σάρκα ούτε
αίμα, αλλά ο Πατέρας μου που βρίσκεται στους ουρανούς. Κι
εγώ σου λέω: Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σ’ αυτήν την πέτρα θα
οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του άδη δεν θα την
κατανικήσουν. Θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρα-
νών κι αυτό που θα δέσεις πάνω στη γη θα είναι δεμένο στους
ουρανούς. Και αυτό που θα λύσεις πάνω στη γη, θα είναι λυμένο
στους ουρανούς».

Λόγος του Κυρίου. 

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα τη μνήμη των αγίων κορυφαίων Αποστό-

λων Πέτρου και Παύλου, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό
Πατέρα, να στηρίζει την Εκκλησία του πάνω στο θεμέλιο των
προφητών και των αποστόλων. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Στήριξε, Κύριε, * την Εκκλησία σου!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να διατηρεί ακέραιη
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την πίστη και να την μεταδίδει με παρρησία στην οικουμένη, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τον Άγιο Πατέρα τον πάπα (...), ώστε στερεωμένος
πάνω στην πίστη του Πέτρου να ποιμαίνει μαζί με όλους τους
επισκόπους το λαό του Θεού, με σταθερότητα και αγάπη, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τον Αρχιεπίσκοπό μας (...), τους πρεσβυτέρους και τους
διακόνους μας, ώστε ο λόγος του κηρύγματός των να βρίσκει
απήχηση στις καρδιές μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους χριστιανούς που καταδιώκονται, ώστε με την προ-
σευχή μας να στερεωθούν στην ομολογία της πίστεώς των, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους κήρυκες του Ευαγγελίου και τους κατηχητές, ώστε
με θάρρος και αυταπάρνηση να συμβάλλουν στο έργο του ευαγ-
γελισμού της ανθρωπότητας και στην εποχή μας, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες αυτού του ιερού ναού [που σήμερα
εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα στους ουρα-
νούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, που με χαρά τιμούμε τη μνήμη των  κορυ-
φαίων Αποστόλων, ώστε να προσκαρτερήσουμε στην ομολογία
της αποστολικής πίστεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε Θεέ μας, καταφύγιο όσων ελπίζουν σε σένα, ρίξε βλέμμα
ευνοϊκό στο λαό σου και με τη μεσιτεία των αγίων Αποστόλων,
εκπλήρωσε τις επιθυμίες του.  Διά του Ιησού Χριστού του Κυρί-
ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν! 
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Δέηση προσκομιδής 

Οι δεήσεις των αποστόλων σου, Κύριε,
ας συνοδεύουν την προσφορά μας
και ας αυξάνουν την ευλάβειά μας,
για να τελούμε με ευσέβεια την ιερή αυτή θυσία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο: Διπλή αποστολή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου μέσα
στην Εκκλησία

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι με ορισμό δικό σου
οι άγιοι απόστολοι Πέτρος και Παύλος
χαροποιούν την Εκκλησία.

Ο πρώτος την πίστη με τρόπο θαυμαστό ομολόγησε,
και ο δεύτερος με σαφήνεια την κήρυξε.
Ο ένας, από το υπόλοιπο των ευσεβών του Ισραήλ,
συνάζοντας την πρώτη Εκκλησία,
και ο άλλος, ως διδάσκαλος και κήρυκας,
στον ευαγγελισμό των εθνών αφοσιώθηκε.
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Και αφού με χαρίσματα διαφορετικά
τη μία του Χριστού οικογένεια συνάθροισαν,
τώρα ίση τιμή απολαμβάνουν από τους ανθρώπους
και μοιράζονται τον ίδιο στέφανο της δόξας.

Γι’ αυτό και εμείς, με τους αγίους και όλους τους αγγέλους,
σε δοξολογούμε, ακατάπαυστα ψάλλοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16, 16. 18

Ο Πέτρος είπε στον Ιησού: «Εσύ είσαι ο Χριστός,
ο Υιός του Θεού του ζωντανού».
Ο Ιησούς του απάντησε: «Εσύ είσαι Πέτρος,
και επάνω σ’ αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου».

Δέηση μετά την κοινωνία

Δώσε μας Κύριε,
τώρα που ανανεωθήκαμε με το ιερό αυτό Μυστήριο,
έτσι να ζούμε μέσα στην Εκκλησία σου
ώστε να προσκαρτερούμε στον τεμαχισμό του άρτου
και στη διδασκαλία των αποστόλων,
και, με καρδία μία και ψυχή μία,
να παραμένουμε εδραιωμένοι στην αγάπη σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΙΟΥΛΙΟΣ

16 Ιουλίου

Της Αειπαρθένου Μαρίας του Όρους Καρμήλου

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ησ 35, 2

Η δόξα του Λιβάνου της δόθηκε, 
το κάλλος του Καρμήλου και του Σαρών.  
Εκείνα θα δουν τη δόξα του Κυρίου, 
τη μεγαλοπρέπεια του Θεού μας.

Συναπτή δέηση 

Η σεπτή μεσιτεία της ενδόξου και Αειπαρθένου Μαρίας
ας μας ενισχύει, Κύριε,
ώστε εφοδιασμένοι με την προστασία της 
να φθάσουμε στο αληθινό όρος, 
που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Προσευχήθηκε ο Ηλίας στο όρος Κάρμηλο 

και ο ουρανός έδωσε βροχή.

Ανάγνωσμα από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών (18,42β-45α).

Τις ημέρες εκείνες, ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρ-
μήλου και έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα



στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του: «Ανέβα και κοίταξε
προς τη θάλασσα». Κι ανέβηκε και κοίταξε και είπε: Δεν είναι
τίποτε. Κι εκείνος είπε: Πήγαινε πάλι, μέχρι επτά φορές». Και
την έβδομη φορά είπε: «Ιδού, ένα μικρό σύννεφο, σαν παλάμη
ανθρώπου, ανεβαίνει από τη θάλασσα». Και είπε: «Ανέβα και
πες στον Αχαάβ: «Να ζεύξεις την άμαξά σου, και να κατέβεις για
να μην σε εμποδίσει η βροχή».

Και εν τω μεταξύ ο ουρανός μαύρισε από τα σύννεφα και τον
άνεμο και έγινε μεγάλη βροχή.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μακάρια είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, *
διότι εβάστασες τον Υιό του αιωνίου Πατέρα!

Λουκάς 1,46-55

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,   *
και αγαλλίασε το πνεύμα μου για τον Θεό, τον σωτήρα μου. Αντ.

Διότι κοίταξε ευνοϊκά την ταπείνωση της δούλης του·   *
ιδού από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν.
Έργα θαυμαστά έκανε ο δυνατός σ’ εμένα:   *
άγιο είναι το όνομά του. Αντ.

Το έλεός του από γενεά σε γενεά υπάρχει   *
σε όσους τον υπακούν με δέος.
Έδειξε τη δύναμη του ισχυρού χεριού του,   *
διασκόρπισε τους υπερόπτες και τα σχέδια της καρδιάς τους. Αντ.

Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους,   *
και ταπεινούς ανύψωσε.
Πλημμύρισε με αγαθά τους πεινασμένους,   *
κι έδιωξε τους πλούσιους με άδεια χέρια. Αντ.

Βοήθησε τον Ισραήλ, τον δούλο του,   *
κι έμεινε πιστός στο έλεός του·
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όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας,   *
στον Αβραάμ και τους απογόνους του αιώνια. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Θεός έστειλε τον Υιό του, που γεννήθηκε 

από μια γυναίκα.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Γαλάτες (4,4-7).

Αδελφοί, όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, ο Θεός έστειλε τον
Υιό του, που γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε κάτω
από το νόμο, με σκοπό να εξαγοράσει όσους βρίσκονταν κάτω
από το νόμο, ώστε να αποκτήσουμε την υιοθεσία. 

Επειδή είσθε παιδιά, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού του
στις καρδιές μας, που φωνάζει: «Αββά, Πατέρα!». Οπότε δεν
είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Κι αν είσαι γιος, είσαι και κληρονό-
μος, με θέλημα του Θεού.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Λκ 11,28

Αλληλούια.  
Μακάριοι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού
και τον φυλάττουν.  
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

 Ανάγνωσμα από το κατά  Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (19,25-27).

Τον καιρό εκείνο, στέκονταν κοντά στο σταυρό του Ιησού η
μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα
του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, λοιπόν, όταν
είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται
δίπλα της, λέει στη μητέρα του: «Γυναίκα, αυτός είναι ο γιος
σου». Μετά λέει στο μαθητή: «Αυτή είναι η μητέρα σου». Κι από
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εκείνη την ώρα, ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. 
Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τη δοξαστική αυτή θυσία,
ενώ χαιρόμαστε τιμώντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου,
και σε παρακαλούμε,
μέσω αυτών των ιερών συναλλαγών,
να προοδεύομε συνεχώς στην αιώνια λύτρωση.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία                                             Λκ 2,19

Η παρθένος Μαρία κρατούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά
της και τα μελετούσε.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον λάβαμε την πνευματική τροφή,
σε παρακαλούμε, Κύριε και Θεέ μας,
μιμούμενοι συνεχώς τη μακαρία Παρθένο Μαρία,
να παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπηρεσία της Εκκλησίας,
και να γευόμαστε τη χαρά της υποταγής μας σ’ εσένα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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17 Ιουλίου

Αγίας Μαρίνας, Παρθενομάρτυρος

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ιδού, ακολουθεί τον Αμνό που σταυρώθηκε για μας,
η γενναία παρθένος, το αγνό θύμα.

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος μας χαροποιείς σήμερα 
που τελούμε τη μνήμη της αγίας Μαρίνας, 
δώσε μας τη χάρη, 
να βρίσκουμε στήριγμα στις αξιομισθίες εκείνης, 
την οποία θαυμάζουμε για την αγνότητα και τη δύναμη. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Τα αδύναμα του κόσμου διάλεξε ο Θεός.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (1,26-31).

Αδελφοί παρατηρείστε, ποιοι είστε εσείς που κληθήκατε. Δεν
υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί σοφοί κατά τη σάρκα ούτε πολ-
λοί δυνατοί ούτε πολλοί ευγενείς στην καταγωγή. 

Αλλά ο Θεός διάλεξε ό,τι ήταν ανόητο στον κόσμο για να
καταντροπιάσει τους σοφούς και ό,τι ήταν αδύναμο στον κόσμο
διάλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τους ισχυρούς. Και όσους
δεν έχουν ευγενική καταγωγή στον κόσμο και όσους είναι περι-
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φρονημένοι διάλεξε ο Θεός, ακόμα και ό,τι δεν υπάρχει, για να
καταργήσει ό,τι υπάρχει και για να μην μπορεί κανένας άνθρω-
πος να καυχηθεί ενώπιον του Θεού. 

Χάρη σ' αυτόν βρίσκεστε εσείς με το Χριστό Ιησού, ο οποίος
έγινε για μας, από το Θεό, σοφία και δικαιοσύνη και εξαγιασμός
και απολύτρωση. Έτσι, όπως έχει γραφεί: «Όποιος καυχάται,
για τον Κύριο ας καυχάται».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στα χέρια σου, Κύριε, * παραδίνω το πνεύμα μου. 

Ψαλμός 31 (30) [3β-4. 6.8α. 16β-17]

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις. Αντ.

Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.
Θ’ αγαλλιάσω και θα ευφρανθώ για το έλεός σου,   *
επειδή πρόσεξες την ταπείνωσή μου. Αντ.

Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν. 
Λάμψε το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου,   * 
σώσε με χάρη στο έλεός σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου A΄Πε 4,14

Αλληλούια. 
Αν σας εμπαίζουν για το όνομα του Χριστού, 
να είστε ευτυχισμένοι, 
διότι το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Αν κάποιος χάσει τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει.

 Α νά γνω σμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Αν κάποιος θέ-
λει να έρχεται πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας ση-
κώνει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι εκεί-
νος που θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι αν κάποιος
χάσει τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει. Σε τι, πράγματι,
ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει, όμως,
τον εαυτό του ή καταστραφεί; Διότι, όποιος ντραπεί για μένα και
για τα λόγια μου, ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι’ αυτόν, ό-
ταν θα έλθει μέσα στη δόξα του και στη δόξα του Πατέρα του και
των αγίων αγγέλων».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 445.

Δέηση προσκομιδής

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε,
εορτάζοντας την αγία Μαρίνα,
σε παρακαλούμε να τα δεχθείς με ευμένεια
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια και τον μαρτυρικό της αγώνα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία                                             Απ 7,17

Ο Αμνός που είναι στη μέση του θρόνου,
θα τους οδηγήσει στις πηγές των υδάτων της ζωής.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος στεφάνωσες την αγία Μαρίνα
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με τη διπλή νίκη της παρθενίας και του μαρτυρίου, 
κάνε, σε παρακαλούμε, χάρη στη δύναμη αυτού του Μυστηρίου,
να υπερνικούμε θαρραλέα κάθε κακό,
για ν’ αποκτήσουμε την ουράνια δόξα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

20 Ιουλίου 

Ηλία, Προφήτη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Γ΄Βασ 17, 1

Είπε ο προφήτης Ηλίας:
«Ζει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ,
ενώπιον του οποίου στέκομαι».

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, 
που χορήγησες στον προφήτη Ηλία 
τη χάρη να ζει στην παρουσία σου 
και να καταναλωθεί από ζήλο για τη δόξα σου, 
δώσε στους δούλους σου να αναζητούν πάντοτε το πρόσωπό
σου, για να είναι στον κόσμο μάρτυρες της αγάπης σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ας γνωρίσει ο λαός αυτό: «ότι εσύ Κύριε είσαι ο Θεός 

κι εσύ μετέστρεψες την καρδιά τους».

Ανάγνωσμα από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών (18,20-39).

Τις ημέρες εκείνες, ο Αχαάβ κάλεσε όλους τους γιους του
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Ισραήλ, και συγκέντρωσε τους προφήτες στο όρος Κάρμηλο. 
Και ο Ηλίας πλησίασε σε ολόκληρο το λαό και είπε: «Μέχρι

πότε χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα; Αν ο Κύριος είναι
Θεός, να ακολουθείτε αυτόν. Αλλά, αν ο Βάαλ, τούτον να ακολου-
θείτε». Και ο λαός δεν του απάντησε ούτε ένα λόγο. Τότε ο Ηλίας
είπε στο λαό: «Εγώ μόνος απέμεινα προφήτης του Κυρίου, ενώ οι
προφήτες του Βάαλ είναι 450 άνδρες. Ας μας δώσουν, λοιπόν,
δύο μοσχάρια και ας διαλέξουν για τον εαυτό τους το ένα μοσχά-
ρι, κι ας το διαμελίσουν κι ας το βάλουν επάνω σε ξύλα, φωτιά
όμως ας μη βάλουν. Κι εγώ θα ετοιμάσω το άλλο μοσχάρι και θα
το βάλω επάνω σε ξύλα, και φωτιά δε θα βάλω. Επικαλεστείτε το
όνομα του θεού σας, κι εγώ θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου,
και ο θεός που θα εισακούσει με φωτιά, αυτός είναι ο Θεός». Κι
απαντώντας ολόκληρος ο λαός είπε: «Καλός είναι ο λόγος».

Και ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βάαλ: «Διαλέξτε για
τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και ετοιμάστε το πρώτοι, επειδή
είστε πολλοί, και επικαλεστείτε το όνομα του θεού σας, φωτιά
όμως μη βάλετε». Και πήραν το μοσχάρι που τους δόθηκε και το
ετοίμασαν και επικαλούνταν το όνομα του Βάαλ από το πρωί
μέχρι το μεσημέρι, λέγοντας: «Εισάκουσέ μας, Βάαλ». Και δεν
υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε ακρόαση, και πηδούσαν γύρω από
το θυσιαστήριο που είχαν χτίσει.

Και κατά το μεσημέρι, ο Ηλίας κοροϊδεύοντάς τους έλεγε:
«Να επικαλείστε με μεγαλύτερη φωνή, επειδή είναι θεός, ή
έφυγε ή έχει ασχολία ή είναι σε οδοιπορία ή ίσως να κοιμάται και
θα ξυπνήσει. Και επικαλούνταν με μεγάλη φωνή και έκοβαν το
σώμα, σύμφωνα με τη συνήθειά τους, με μαχαίρια και με λόγχες.
Μέχρις ότου ξεχύθηκε επάνω τους αίμα.

Κι αφού πέρασε το μεσημέρι, κι αυτοί προφήτευαν μέχρι την
ώρα της προσφοράς και δεν υπήρξε φωνή και δεν υπήρξε απά-
ντηση και δεν υπήρξε προσοχή, τότε ο Ηλίας είπε σε ολόκληρο
το λαό: «Πλησιάστε σε μένα». Κι ολόκληρος ο λαός πλησίασε
σ'αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου, το γκρε-
μισμένο. Και ο Ηλίας πήρε δώδεκα πέτρες, σύμφωνα με τον
αριθμό των φυλών των γιων του Ιακώβ, στον οποίο είχε έλθει ο
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λόγος του Κυρίου, λέγοντας: «Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ».
Και έχτισε τις πέτρες σε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και
έκανε ένα αυλάκι γύρω από το θυσιαστήριο που χωρούσε δύο
μέτρα σπόρο. Και στοίβαξε τα ξύλα και διαμέλισε το μοσχάρι και
το έβαλε επάνω στα ξύλα. Και είπε: «Γεμίστε τέσσερις υδρίες
νερό και χύστε επάνω στο ολοκαύτωμα κι επάνω στα ξύλα». Και
είπε: «Να δευτερώσετε», και δευτέρωσαν. Και είπε: «Να το
κάνετε τρίτη φορά» και το έκαναν τρίτη φορά. Και το νερό έτρε-
χε γύρω από το θυσιαστήριο, ακόμα και το αυλάκι γέμισε νερό.

Και την ώρα της προσφοράς, ο Ηλίας, ο προφήτης, πλησία-
σε και είπε: «Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ,
ας γίνει σήμερα γνωστό ότι εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ κι εγώ
ο δούλος σου και σύμφωνα με το λόγο σου έκανα όλα αυτά τα
πράγματα. Εισάκουσέ με, Κύριε, εισάκουσέ με, για να γνωρίσει
ο λαός αυτό: "ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο Θεός κι εσύ μετέστρεψες
την καρδιά τους"». Τότε έπεσε φωτιά από τον Κύριο και κατέ-
φαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και
έγλειψε το νερό, αυτό που ήταν στο αυλάκι. Και όταν το είδε
ολόκληρος ο λαός, έπεσαν, με το πρόσωπο προς το έδαφος,
μπροστά τους, και είπαν: «Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, ο
Κύριος, αυτός είναι ο Θεός». 

Λόγος του Κυρίου.

ή  το επόμενο:
Και ιδού, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου, 

που έλεγε: «Τι κάνεις εδώ Ηλία;».

Ανάγνωσμα από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών (19,4-14).

Εκείνες τις ημέρες, πήγε ο Ηλίας στην έρημο μιας ημέρας
δρόμο, και ήλθε και κάθισε κάτω από ένα κέδρο, κι επιθύμησε
μέσα του να πεθάνει, και είπε: «Αρκεί, τώρα, Κύριε. Πάρε την
ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου».

Κι αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε στη σκιά του κέδρου, και
ιδού, άγγελος τον άγγιξε, και του είπε: «Σήκω, φάε». Κοίταξε,
και ιδού, κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί ψημένο επάνω σε
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καυτές πέτρες, κι ένα δοχείο νερό. Έφαγε λοιπόν και ήπιε και
πάλι κοιμήθηκε.

Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά, και τον
άγγιξε, και είπε: «Σήκω, φάε, επειδή, είναι μεγάλος ο δρόμος για
σένα». Κι αφού σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε, και με τη δύναμη
εκείνης της τροφής οδοιπόρησε σαράντα ημέρες και σαράντα
νύχτες, μέχρι το Χωρήβ, το βουνό του Θεού.

Και μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο, και έκανε ένα κατάλυμα. Και
ιδού, λόγος του Κυρίου ήλθε σ'αυτόν και του είπε: «Τί κάνεις εδώ
Ηλία;». Κι εκείνος είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του
Κυρίου, του Θεού των δυνάμεων. Επειδή, οι γιοί Ισραήλ εγκατέ-
λειψαν τη διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου, και
θανάτωσαν τους προφήτες σου με ρομφαία. Κι εγώ εναπέμεινα
μόνος. Και ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν».

Και είπε: «Βγες έξω και στάσου επάνω στο βουνό, ενώπιον
του Κυρίου». 

Και ιδού, ο Κύριος διάβαινε, κι ένας δυνατός άνεμος έσχιζε
τα βουνά και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο. Ο
Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο. Και ύστερα από τον άνεμο
σεισμός. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στο σεισμό. Και ύστερα από το
σεισμό, φωτιά. Ο Κύριος δεν ήταν μέσα στη φωτιά. Και μετά τη
φωτιά, ήχος λεπτού αέρα. Και καθώς ο Ηλίας τον άκουσε, σκέ-
πασε το πρόσωπό του με το μανδύα του, και βγήκε και στάθηκε
στην είσοδο της σπηλιάς. Και ιδού, ακούστηκε σ' αυτόν μια
φωνή, που έλεγε: «Τι κάνεις εδώ Ηλία;».

Και είπε: «Στάθηκα στο έπακρον ζηλωτής του Κυρίου, του
Θεού των δυνάμεων. Επειδή, οι γιοί Ισραήλ εγκατέλειψαν τη
διαθήκη σου, κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου, και θανάτωσαν
τους προφήτες σου με ρομφαία. Κι εγώ εναπέμεινα μόνος. Και
ζητούν τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος είναι * το μερίδιο της κληρονομίας μου.
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Ψαλμός 16 (15) [1-2. 4. 5. 8.11]

Φύλαξέ με, Κύριε,   *
επειδή σ’ εσένα ήλπισα. 
Είπα στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου,   *
δεν είμαι ευτυχής χωρίς εσένα». Αντ.

Πληθαίνει η δυστυχία εκείνων,   *
που έτρεξαν πίσω από ξένες θεότητες.
Δεν θα χύσω τις αιματηρές σπονδές τους,   *
ούτε με τα χείλη μου θα προφέρω τα ονόματά τους. Αντ.

Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομίας μου    †
και του ποτηρίου μου:   *
εσύ είσαι που κρατάς το μέλλον μου. Αντ.

Τον Κύριο θα θέτω πάντοτε ενώπιόν μου,   *
στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ ποτέ μου. 
Τους δρόμους της ζωής θα μου γνωρίσεις,   †
με το πρόσωπό σου θα με πλημμυρίσεις ευφροσύνη,   *
ατελείωτη γλυκύτητα στα δεξιά σου.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 9,35

Αλληλούια.
Αυτός είναι ο Υιός μου, ο εκλεκτός. Αυτόν να ακούτε.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Ο Μωυσής και ο Ηλίας συζητούσαν με τον Ιησού.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,28β-36).

Τον καιρό εκείνο, πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη
και τον Ιάκωβο κι ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και
συνέβηκε ενώ προσευχόταν, να αλλάξει η μορφή του πρόσωπου
και τα φορέματά του έγιναν άσπρα, και αστραφτερά. Τότε
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εμφανίσθηκαν δυο άνδρες που μιλούσαν μαζί του, και οι οποίοι
ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτοί εμφανίσθηκαν μέσα σε δόξα
και του μιλούσαν για την έξοδό του, που έμελε να εκπληρωθεί
στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τον Πέτρο και τους συντρόφους του
τους είχε κυριέψει ένας βαρύς ύπνος. Αλλά παρέμειναν ξύπνιοι
και είδαν τη δόξα του Ιησού και τους δυο άνδρες που στέκονταν
μαζί του. 

Και την ώρα που απομακρύνονταν από κοντά του, είπε ο
Πέτρος στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ και να
κάνουμε τρεις σκηνές: μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια
για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ αυτός ακόμα έλεγε αυτά
τα λόγια, ήλθε μια νεφέλη που τους τύλιξε στη σκιά της. Κι εκεί-
νοι φοβήθηκαν που μπήκαν μέσα στη νεφέλη. Και μια φωνή
ήλθε απ' τη νεφέλη, που είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο εκλε-
κτός. Αυτόν να ακούτε». Κι αφού ακούστηκε η φωνή, ο Ιησούς
βρέθηκε μόνος. Κι εκείνοι δε μίλησαν καθόλου κι εκείνες τις
ημέρες σε κανένα δεν είπαν τίποτα απ' ό,τι είδαν.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 443.

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε, που με θαυμαστό τρόπο ήσουν παρών στη θυσία του
Ηλία, δέξου με καλοσύνη την προσφορά της Εκκλησίας σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Ο Ηλίας δίνει τη μαρτυρία για τη δόξα του Χριστού.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να αναγγέλουμε τα θαυμάσια έργα σου
και να σε ευχαριστούμε στο όνομα όλων των ανθρώπων,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.



Διότι εσύ διάλεξες και απέστειλες τους προφήτες
για να αναγγείλουν ότι εσύ είσαι ο ζωντανός και αληθινός Θεός,
διδάσκοντας στο λαό σου να ελπίζει στη σωτηρία.

Ανάμεσα σε αυτούς τίμησες με τη φιλία σου τον προφήτη Ηλία,
διότι φλεγόμενος από ζήλο για τη δόξα σου,
διακήρυξε την ευσπλαχνία σου.

Αυτός πορεύτηκε πάντοτε στην παρουσία σου
και εσύ τον θέλησες στο όρος Θαβώρ
μάρτυρα της Μεταμόρφωσης,
να ατενίζει το ένδοξο πρόσωπο του Υιού σου.

Γι αυτό και εμείς ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους Αγίους
τον ύμνο της δόξας σου ακατάπαυστα ψάλλουμε:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Γ΄Βασ 19,8

Ο Ηλίας έφαγε και ήπιε. Και με τη δύναμη εκείνης της τροφής
οδοιπόρησε μέχρι το όρος του Θεού.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενδυναμωμένοι, Κύριε, στην Τράπεζα του Υιού σου, 
κάνε να σε αναζητούμε προσκαρτερώντας στην πίστη 
για να απολαύσουμε τη θέα του προσώπου σου στον ουρανό.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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25 Ιουλίου

Αγίου Ιακώβου, Αποστόλου

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μτ 4, 18. 21

Καθώς ο Ιησούς περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας,
είδε τον Ιάκωβο, υιό του Ζεβεδαίου, 
και τον αδελφό του, τον Ιωάννη,
ενώ διόρθωναν τα δίχτυα τους, και τους κάλεσε.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος αξίωσες τον άγιο Ιάκωβο
να είναι ο πρώτος από τους αποστόλους σου
ο οποίος πρόσφερε το αίμα του,
αξίωσε, σε παρακαλούμε, την Εκκλησία σου
να στερεώνεται με την ομολογία του
και να ενισχύεται από την προστασία του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Εκείνος που ανάστησε τον Κύριο Ιησού, μαζί με τον Ιησού 

θα αναστήσει και εμάς και θα μας βάλει δίπλα του μαζί με εσάς.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους  (4,7-15).

Αδελφοί, έχουμε ένα θησαυρό μέσα σε πήλινα σκεύη, ώστε η
υπεροχή της δύναμης να ανήκει στο Θεό και να μην προέρχεται
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από εμάς. Υποφέρουμε τη θλίψη σε κάθε τι, αλλά δε μας κατα-
βάλλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμαστε.
Μας καταδιώκουν, αλλά δεν είμαστε εγκαταλειμμένοι. Μας χτυ-
πούν, αλλά δε χανόμαστε. Πάντα και παντού σηκώνουμε στο
σώμα μας τη νέκρωση του Ιησού, ώστε και στο σώμα μας να
φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Πράγματι, εμείς οι ζωντανοί παρα-
δινόμαστε συνεχώς στο θάνατο εξαιτίας του Ιησού, ώστε να
φανερωθεί και στη θνητή μας σάρκα η ζωή του Ιησού. Οπότε, σε
μας ενεργεί ο θάνατος, ενώ σε σας η ζωή.

Κατέχοντας, λοιπόν, αυτό το ίδιο πνεύμα πίστης, σύμφωνα
με εκείνο που λέει η Γραφή: «πίστεψα, γι'αυτό και μίλησα», και
εμείς πιστεύουμε και γι'αυτό και μιλούμε, γνωρίζοντας ότι εκεί-
νος που ανάστησε τον Κύριο Ιησού, μαζί με τον Ιησού θα ανα-
στήσει και εμάς και θα μας βάλει δίπλα του μαζί με εσάς. Πράγ-
ματι, όλα είναι για σας. Έτσι ώστε η χάρη που πλεόνασε να γίνει
αιτία να αποδοθεί υπεράφθονη η ευχαριστία από ακόμα περισ-
σότερους, για τη δόξα του Θεού.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα, * με αγαλλίαση θα θερίσουν! 

Ψαλμός 126 (125) [1β-2α, 2β-3. 4-5.6]

Όταν ο Κύριος επανέφερε   †
στη Σιών τους αιχμαλώτους,   *
ήταν σαν να βλέπαμε όνειρο. 
Τότε το γέλιο γέμισε το στόμα μας   *
και η γλώσσα μας από χαράς τραγούδια. Αντ.

Έλεγαν τότε μεταξύ τους τα έθνη:   *
«Μεγαλεία έκανε γι’ αυτούς ο Κύριος!» 
Μεγαλεία έκανε για μας ο Κύριος,   * 
από χαρά πλημμυρίσαμε. Αντ.

Άλλαξε, Κύριε, την αιχμαλωσία μας,   *
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όπως αλλάζεις τους χειμάρρους στον Νότο. 
Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,   *
με αγαλλίαση θα θερίσουν. Αντ.

Όταν πήγαιναν, περπατούσαν κι έκλαιγαν,   *
βαστάζοντας τον σπόρο για να σπείρουν.
Όμως στον γυρισμό θα έρθουν με αγαλλίαση,   * 
κουβαλώντας πια τα δεμάτια τους. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 15,16

Αλληλούια.
Εγώ σας διάλεξα και σας όρισα,
να πάτε και να καρποφορήσετε
και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, λέει ο Κύριος.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Θα πιείτε το ποτήρι μου.

 Ανάγνωσμα από το κατά  Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (20,20-28).

Τον καιρό εκείνο, πλησίασε τον Ιησού η μητέρα των γιών του
Ζεβεδαίου, μαζί με τους γιους της, προσκυνώντας τον και ζητώ-
ντας του κάτι. Κι εκείνος της είπε: «Τι θέλεις;». Του απαντά: «Να
πεις να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοί μου, ο ένας στα δεξιά σου κι ο
άλλος στα αριστερά σου, στη βασιλεία σου». Απαντώντας ο
Ιησούς είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι
που εγώ πρόκειται να πιω;» Του λένε: «Μπορούμε». Τους λέει:
«Το ποτήρι μου θα το πιείτε, αλλά το να καθίσετε στα δεξιά μου
και στα αριστερά μου δεν ανήκει σε μένα να το δώσω, αλλά θα
δοθεί σε εκείνους για τους οποίους ετοιμάσθηκε από τον Πατέρα
μου».

Όταν το άκουσαν οι δέκα, αγανάκτησαν εναντίον των δύο
αδελφών. Αλλά ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Γνωρίζετε
ότι οι άρχοντες των εθνών ασκούν πάνω τους απόλυτη κυριαρ-
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χία και οι μεγάλοι τα καταδυναστεύουν. Δεν θα είναι έτσι ανά-
μεσά σας, αλλά εκείνος που θέλει μεταξύ σας να γίνει μεγάλος,
θα είναι ο υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μετα-
ξύ σας, θα είναι δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου, ο
οποίος δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και
να δώσει τη ζωή του ως λύτρα για πολλούς».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Εξάγνισέ μας, Κύριε,
με το σωτήριο βάπτισμα των αγίων Παθών του Υιού σου,
ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε 
θυσία ευπρόσδεκτη σε σένα
με την εορτή του αγίου Ιακώβου,
τον οποίο πρώτον από τους αποστόλους 
θέλησες να κάνεις συμμέτοχο του ποτηρίου σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 392-393. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία 

Το ποτήριο του Κυρίου ήπιαν
και φίλοι του Θεού έγιναν.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
βοήθησέ μας με τη μεσιτεία του αγίου αποστόλου Ιακώβου,
στην εορτή του οποίου
με χαρά λάβαμε τα άγια Μυστήριά σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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26 Ιουλίου

Αγίων Ιωακείμ και Άννης,
Γονέων της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σειρ 44,1.25

Ας επαινέσουμε τον Ιωακείμ και την Άννα,
τους γονείς της Θεοτόκου,
διότι μέσω αυτών έδωσε ο Κύριος την ευλογία σε όλα τα έθνη.

Συναπτή δέηση 

Κύριε και Θεέ των πατέρων μας,
εσύ ο οποίος χορήγησες στους αγίους Ιωακείμ και Άννα
τη χάρη να γεννηθεί απ’ αυτούς 
η Μητέρα του ενσαρκωμένου Υιού σου,
αξίωσέ μας, χάρη στη μεσιτεία τους,
να απολαύσουμε τη σωτηρία
την οποία υποσχέθηκες στο λαό σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Το όνομά τους ζει από γενεά σε γενεά.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ (44,1.10-15).

Ας επαινέσουμε τους ένδοξους άνδρες,
που υπήρξαν πατέρες μας κατά το παρελθόν.
Αυτοί  οι άνδρες ήταν φιλεύσπλαχνοι,
και τα έργα της δικαιοσύνης τους δεν λησμονήθηκαν.
Παραμένουν στους απογόνους των τα αγαθά,
άγια κληρονομιά τα εγγόνια τους.
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Στις διαθήκες παραμένουν πιστοί οι απόγονοί τους,
και τα παιδιά τους, εξαιτίας των, θα μείνουν για πάντα.
Οι απόγονοί τους και η δόξα τους, δεν θα εξαλειφθούν.
Τα σώματά τους τάφηκαν με ειρήνη,
και το όνομά τους ζει από γενεά σε γενεά.
Τη σοφία τους οι λαοί θα τη διηγούνται,
και τον έπαινό τους θα εξαγγέλει η εκκλησία.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Έδωσε σ' αυτόν ο Κύριος, * 
το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του.

Ψαλμός 132 (131) [11-12. 13-14.17-18]

Ορκίστηκε λόγο αληθινό στον Δαβίδ ο Κύριος,   * 
και δεν θα τον αθετήσει:
«Έναν καρπό των σπλάχνων σου   *  
θα βάλω επάνω στον θρόνο σου.  Αντ.

Επειδή ο Κύριος τη Σιών εξέλεξε,   *
την επιθύμησε για κατοικία του:
«Αυτός είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου αιώνια,   * 
εδώ θα κατοικήσω, επειδή τον επιθύμησα.  Αντ.

Εκεί θα κάνω να βλαστήσει του Δαβίδ το κέρας,   *
θα ετοιμάσω λύχνο για τον χριστό μου.
Τους εχθρούς του με τη ντροπή θα τους ντύσω,   *
επάνω του όμως θ’ ανθίσει το διάδημά του».  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Πβ. Λκ 2, 25

Αλληλούια. 
Περίμεναν την παρηγορία του Ισραήλ, 
ενώ το Άγιο Πνεύμα ήταν επάνω τους.  
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Το όνομά τους ζει από γενεά σε γενεά

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (13,16-17).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Μακά-
ρια, είναι τα δικά σας μάτια γιατί βλέπουν και τα αφτιά σας γιατί
ακούνε. Αλήθεια σας λέω: πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμη-
σαν να δουν όσα βλέπετε και δε τα είδαν, και να ακούσουν όσα
ακούτε και δε τα άκουσαν!».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τιμώντας τη μνήμη των Αγίων Ιωακείμ και Άννας, γονέων

της Θεοτόκου Μαρίας, ας στρέψουμε την σκέψη μας προς εκεί-
νη που ο Θεός ανέδειξε Μητέρα του Υιού του και μαζί της ας τον
δοξολογήσουμε λέγοντας:

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο το Θεό μου.

- Κόρη Πανάμωμη, ο Θεός Πατέρας, πριν από την πλάση του
κόσμου, σε είχε διαλέξει για να πραγματοποιήσει το σχέδιο
σωτηρίας του ανθρώπου. Μαζί σου δοξάζουμε το όνομα του.

- Μητέρα Αειπάρθενη, πίστεψες στην αγάπη του Θεού, υπά-
κουσες στα λόγια του και δέχτηκες να γίνεις Μητέρα του Μεσ-
σία. Μαζί σου δοξάζουμε το όνομά του.

- Νύφη Πάναγνη, το Άγιο Πνεύμα σε αγάπη σε και σου χάρι-
σε δώρα μοναδικά κι εσύ ανταποκρίθηκες στη μυστική και
παντοδύναμη ενέργειά του και μας χάρισες το Χριστό. Μαζί σου
δοξάζουμε το όνομά του.

- Μητέρα του Λυτρωτή, όταν ο Χριστός παρέδιδε το πνεύμα
πάνω στο σταυρό, σε ονόμασε μητέρα όλων των ανθρώπων.
Μαζί σου δοξάζουμε το όνομα του.
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Θεέ Πατέρα, στο πρόσωπο των Αγίων Ιωακείμ και Άννας έδωσες
στη Μαρία γονείς αντάξιους για την αποστολή που την προετοί-
μαζες, ώστε να συνεργαστεί στο έργο της σωτηρίας μας. Βοήθη-
σέ μας να αντλήσουμε απ’ αυτούς πλούσια παραδείγματα
για την οδό της προσωπικής μας τελειότητας. Διά του Ιησού Χρι-
στού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες
των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε, σε παρακαλούμε,
τα δώρα, τα οποία σου προσφέρουμε με ευσέβεια,
και αξίωσέ μας να γίνουμε συμμέτοχοι της ίδιας ευλογίας
την οποία υποσχέθηκες στον Αβραάμ και στους απογόνους του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 394-395. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ψλ 24 [23], 5

Αυτοί θα ευλογηθούν από τον Κύριο 
και θα δικαιωθούν από τον Θεό, τον σωτήρα τους.

Δέηση μετά την κοινωνία

Θεέ Πατέρα,
εσύ ο οποίος θέλησες ο Μονογενής Υιός σου 
να γεννηθεί από ανθρώπους,
ώστε μέσα στη θαυμαστή οικονομία σου
να αναγεννηθούν οι άνθρωποι στη δική σου ζωή,
αξίωσε, σε παρακαλούμε, 
όσους έθρεψες με τον ουράνιο άρτο των τέκνων σου,
να τους αγιάσεις με το πνεύμα της υιοθεσίας σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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27 Ιουλίου

Αγίου Παντελεήμονος, Μάρτυρος

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ο άγιος αυτός αγωνίσθηκε για το νόμο του Κυρίου 
μέχρι το θάνατο. 
Τα λόγια των ασεβών δεν τον κλόνισαν, 
διότι ήταν θεμελιωμένος επάνω σε σταθερή πέτρα. 

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, 
εσύ ο οποίος μας έδωσες τις εντολές σου 
για να εκφράζουμε την αγάπη μας προς εσένα και τον πλησίον, 
βοήθησέ μας να μιμηθούμε τον μάρτυρά σου άγιο Παντελεήμονα
και να αφιερώνουμε τη ζωή μας στην υπηρεσία του πλησίον, 
για να βρεθούμε στη Βασιλεία των ουρανών 
μεταξύ των ευλογημένων σου. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Ζαχαρίας, που τον σκότωσαν μεταξύ του ναού και του βωμού.

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Παραλειπομένων (24,18-22).

Εκείνες τις μέρες οι άρχοντες του Ιούδα εγκατέλειψαν τον
οίκο του Κυρίου του Θεού των πατέρων τους, και λάτρευαν τα
άλση και τα είδωλα, και ήλθε η οργή ενάντια στον Ιούδα και την
Ιερουσαλήμ, γι'αυτή την ανομία τους. Έστελνε, βέβαια, σ'αυτούς
προφήτες, για να τους επαναφέρουν στον Κύριο, και διαμαρτύ-
ρονταν εναντίον τους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν.
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Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε επάνω στο Ζαχαρία,
το γιο του ιερέα Ιωδαέ, κι αφού στάθηκε ενώπιον του λαού, τους
είπε: «Γιατί εσείς παραβαίνετε τις εντολές του Κυρίου; Σίγουρα,
δε θα ευοδωθείτε. Επειδή εσείς εγκαταλείψατε τον Κύριο, κι
αυτός σας εγκατέλειψε».

Και συνωμότησαν εναντίον του, και τον λιθοβόλησαν με πέ-
τρες, με προσταγή του βασιλιά, στην αυλή του οίκου του Κυρίου.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στα χέρια σου, Κύριε, * παραδίνω το πνεύμα μου. 

Ψαλμός 31 (30) [3β-4. 6.8α. 16β-17]

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις. Αντ.

Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.
Θ’ αγαλλιάσω και θα ευφρανθώ για το έλεός σου,   *
επειδή πρόσεξες την ταπείνωσή μου. Αντ.

Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν. 
Λάμψε το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου,   * 
σώσε με χάρη στο έλεός σου. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μη φοβηθείτε απ' το φόβο που προκαλούν

ούτε να ταραχθείτε.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
(3,14-17).

Αδελφοί μου, αν υποφέρετε για χάρη της δικαιοσύνης, είσθε
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μακάριοι! Μη φοβηθείτε απ’ το φόβο που προκαλούν ούτε να τα-
ραχθείτε, αλλά μέσα στις καρδιές σας να τιμάτε τον Κύριο, το
Χριστό, και να είσθε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε απάντηση σε
καθένα που σας ζητά την αιτία της ελπίδας που έχετε μέσα σας.
Αλλά να το κάνετε με πραότητα και σεβασμό, με αγαθή συνείδη-
ση. Έτσι, ενώ σας συκοφαντούν, να καταντροπιαστούν εκείνοι
που κακολογούν την καλή εν Χριστώ διαγωγή σας. Πράγματι, εί-
ναι καλύτερο να υποφέρετε κάνοντας το καλό, αν αυτό είναι το
θέλημα του Θεού, παρά κάνοντας το κακό. 

Λόγος  του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Α΄Πε 4,14

Αλληλούια. 
Αν σας εμπαίζουν για το όνομα του Χριστού, 
να είστε ευτυχισμένοι, 
διότι το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Αν κάποιος χάσει τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Αν κάποιος θέ-
λει να έρχεται πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας ση-
κώνει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι εκεί-
νος που θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι αν κάποιος
χάσει τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει. Σε τι, πράγματι,
ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει, όμως,
τον εαυτό του ή καταστραφεί; Διότι, όποιος ντραπεί για μένα και
για τα λόγια μου, ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι’ αυτόν, ό-
ταν θα έλθει μέσα στη δόξα του και στη δόξα του Πατέρα του και
των αγίων αγγέλων». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής 

Θεέ Πατέρα, δέξου τα δώρα μας, 
με τα οποία τελούμε την ανάμνηση 
της άπειρης αγάπης του Υιού σου, 
και χάρη στη μεσιτεία των αγίων σου, 
ενίσχυε την πρόθεσή μας 
να υπηρετούμε με γενναιοδωρία τους αδελφούς μας. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 12,24

Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, 
αυτός μένει μόνος του. 
Αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. Αλληλούια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος επιτρέπεις 
να παρακαθόμαστε στην αγία σου Τράπεζα, 
δώσε μας τη χάρη να μιμούμαστε 
τον άγιο μάρτυρα Παντελεήμονα, 
ο οποίος με όλη την καρδιά αφιερώθηκε σ’ εσένα 
και ακούραστα καταδαπανήθηκε στην υπηρεσία του λαού σου. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 Αυγούστου

Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας
των Αγγέλων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επέτειος των εγκαινίων της Πορτσιούνκολα, μας θυμίζει το
γεγονός ότι ο Άγιος Φραγκίσκος διάλεξε αυτό το μικρό εκκλησά-
κι σαν πρώτη κατοικία του νεογέννητου τάγματός του, χάρη στη
μεγάλη του αγάπη προς τη Μητέρα του Χριστού, και κανένα
άλλο μέρος δεν αγάπησε όσο αυτό, όπως και κανένα άλλο δεν
είναι τόσο σπουδαίο για την ιστορία του Τάγματος, όσο αυτό εδώ
το παρεκκλήσι. 

Πράγματι, μέσα σ' αυτήν την ανοικοδομημένη από τα ίδια
του τα χέρια Εκκλησία, ο Άγιος Φραγκίσκος δέχτηκε το κάλεσμα
για να ζήσει την ευαγγελική ζωή, δέχτηκε την Αγία Κλάρα και
αυτός ο χώρος έγινε γι' αυτόν ο τόπος όπου άφησε τα επίγεια για
την ουράνια βασιλεία. Η παράδοση μας λέει ότι από το Θεό
δόθηκε υπόσχεση στον Άγιο, ότι όλοι αυτοί που θα επισκεφτούν
αυτό το παρεκκλήσι και που θα προσεύχονται με ταπεινότητα
και μετάνοια, θα συναντήσουν την ταπεινότητα του Θεού.

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ιδθ 13, 23. 25

Ευλογημένη είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, 
από τον Θεό, τον Ύψιστο,
περισσότερο από όλες τις γυναίκες επάνω στη γη,
διότι εμεγάλυνε πολύ το όνομά σου,
ώστε να μη σβήσει ο ύμνος σου από το στόμα των ανθρώπων.



Συναπτή δέηση 

Χορήγησε στους πιστούς σου, Παντοδύναμε Θεέ,
οι οποίοι χαίρονται για την προστασία
της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
να απαλλαγούν, χάρη στη μεσιτεία της,
από κάθε κακό εδώ στη γη
και να αξιωθούν να φθάσουν στην αιώνια ευτυχία.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Μαρία, θρόνε Σοφίας.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας του Σειράχ (24,1-2.16-21).

Η σοφία υμνεί τον εαυτό της, υπερηφανεύεται ανάμεσα στο
λαό. Στη συνάθροιση ανοίγει το στόμα, δοξάζεται μπροστά στη
δύναμή της. 

Εγώ ως τερέβινθος άπλωσα τα κλαδιά μου, και τα κλαδιά
μου είναι κλαδιά δόξας και χάρης. Ως αμπέλι παρήγαγα πλού-
σιους καρπούς, και τα άνθη μου καρπούς δόξας και πλούτου.
Πλησιάστε με, εσείς που με επιθυμείτε και χορτάσετε από τα
προϊόντα μου. Διότι η ανάμνησή μου είναι πιο γλυκιά κι από το
μέλι, το να με κατέχεις είναι πιο γλυκό κι από την κηρήθρα του
μελιού. Οσοι τρέφονται από μένα δε θα πεινάσουν κι όσοι πί-
νουν από μένα δε θα διψάσουν. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στέκεται στα δεξιά σου η βασίλισσα, * στα ολόχρυσα ντυμένη!

Ψαλμός 45 (44) [10βγ. 11- 12. 16]

Θυγατέρες βασιλέων στη συνοδεία σου,   †
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στέκεται η βασίλισσα στα δεξιά σου   *
με το χρυσάφι της Οφείρ περιβεβλημένη. Αντ.

Άκουσε, κόρη, και δες και γύρε το αυτί σου,   *
λησμόνησε τον λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου, 
θα ποθήσει ο βασιλέας την ωραιότητά σου.   *
Αυτός είναι ο κύριός σου, και προσκύνησέ τον. Αντ.

Θα οδηγηθούν με ευφροσύνη και αγαλλίαση,   *
θα εισέλθουν στον οίκο του βασιλέα. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,28

Αλληλούια.
Χαίρε Μαρία κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου,
ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα γιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-33).

Κατά τον έκτο μήνα, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε
μια πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθέ-
νο αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενιά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο άγ-
γελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, χαριτωμένη, ο Κύριος
μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχθηκε απ’ αυτό το λόγο και σκεπτό-
ταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της είπε:
«Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό. Και να,
θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα γιο, που θα τον ονομά-
σεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψί-
στου και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του
πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα πάνω στη γενιά του Ια-
κώβ και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας δοξάσουμε το Θεό που θέλησε να είναι η Μαρία αγαπη-

τή και αξιοσέβαστη στις καρδιές των πιστών του από γενεά σε
γενεά, και με ευλάβεια ας πούμε:

Βασίλισσα του κόσμου, * ικέτευε για μας.

-Δέχτηκες Κύριε, τη Μαρία στον ουρανό και τη στεφάνωσες
βασίλισσα του κόσμου. Αξίωσε κι εμάς να συμμετέχουμε μαζί της
στην κληρονομιά των Αγίων σου. 

-Εσύ Κύριε, που μας έδωσες τη Μαρία φιλεύσπλαχνη Μητέ-
ρα, δώσε μας τη χάρη να αισθανόμαστε στους καθημερινούς κιν-
δύνους τη μητρική της προστασία. 

-Σωτήρα του κόσμου, εσύ που διαφύλαξες τη Μητέρα του Υ-
ιού σου, αμόλυντη από την αμαρτία, ελευθέρωσε κι εμάς από τον
πειρασμό της κακίας και της διχόνοιας. 

-Ήλιε της δικαιοσύνης, εσύ που θέλησες να γεννηθείς από
την Αμίαντη Μαρία, τη μυστική αυγή της ανάστασης, δώσε μας
να βαδίζουμε στο φως της παρουσίας σου.

Θεέ Πατέρα, εσύ που μας έδωσες για Μητέρα και Βασίλισσα την
Παρθένο Μαρία, τη Μητέρα του Υιού σου, κάνε, σε παρακαλού-
με, χάρη στη μεσιτεία της, να αποκτήσουμε τη δόξα της Βασιλεί-
ας των ουρανών, που υποσχέθηκες στα παιδιά σου. Στο όνομα
του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε, τις ικεσίες και τις προσφορές,
τις οποίες προσκομίζουν οι πιστοί σου,
τιμώντας τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας,
και κάμε να είναι ευάρεστες σ’ εσένα
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και σ’ εμάς να χαρίσουν τη βοήθεια της ευσπλαχνίας σου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ Λκ 1,48

Ιδού, από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν,
διότι ο Κύριος κοίταξε την ταπείνωση της δούλης του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι με τα σωτήρια Μυστήριά σου,
θερμά σε ικετεύουμε, Κύριε,
αξίωσε εμάς οι οποίοι ευλαβικά τιμούμε
τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας,
να γευόμαστε πάντοτε τους καρπούς της σωτηρίας σου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

5 Αυγούστου

Των Εγκαινίων της Βασιλικής της Αγίας Μαρίας,
της Παναγίας των Χιόνων

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Λκ 1, 47-48

Είπε η Παρθένος Μαρία: αγαλλίασε το πνεύμα μου 
για τον Θεό τον σωτήρα μου, 
διότι κοίταξε ο Κύριος την ταπείνωση της δούλης του.

145ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



Συναπτή δέηση 

Συγχώρησε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τις αμαρτίες των πιστών σου
και επειδή με τις πράξεις μας 
δεν μπορούμε να σου είμαστε ευάρεστοι,
χάρη στη μεσιτεία της υπερευλογημένης Μητέρας του Υιού σου
να αποκτήσουμε τη σωτηρία.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Να αγάλλεσαι, θυγατέρα μου Σιών, διότι ιδού, έρχομαι.

Ανάγνωσμα από τον προφήτη Ζαχαρία (2,10-13).

Να χαίρεσαι και να αγάλλεσαι, θυγατέρα μου Σιών, διότι
ιδού, έρχομαι, και θα κατοικήσω ανάμεσά σου, λέει ο Κύριος. Και
την ημέρα εκείνη, έθνη πολλά θα καταφύγουνε στον Κύριο, και
αυτοί θα είναι λαός δικός μου και θα κατοικήσω ανάμεσά σου,
και θα γνωρίζεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έστειλε σε σένα.

Και ο Κύριος θα αποκτήσει τον Ιούδα ως μερίδιο κληρονο-
μίας του εις την αγία γη και θα εκλέξει την Ιερουσαλήμ. Ας σιω-
πήσει κάθε σάρκα ενώπιον του Κυρίου, διότι σηκώθηκε από την
αγία του κατοικία. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μακάρια είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, *
διότι εβάστασες τον Υιό του αιωνίου Πατέρα!

Λουκάς 1,46-55

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,   *
και αγαλλίασε το πνεύμα μου για τον Θεό, τον σωτήρα μου. Αντ.
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Διότι κοίταξε ευνοϊκά την ταπείνωση της δούλης του·   *
ιδού από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν.
Έργα θαυμαστά έκανε ο δυνατός σ’ εμένα:   *
άγιο είναι το όνομά του. Αντ.

Το έλεός του από γενεά σε γενεά υπάρχει   *
σε όσους τον υπακούν με δέος.
Έδειξε τη δύναμη του ισχυρού χεριού του,   *
διασκόρπισε τους υπερόπτες και τα σχέδια της καρδιάς τους. Αντ.

Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους,   *
και ταπεινούς ανύψωσε.
Πλημμύρισε με αγαθά τους πεινασμένους,   *
κι έδιωξε τους πλούσιους με άδεια χέρια. Αντ.

Βοήθησε τον Ισραήλ, τον δούλο του,   *
κι έμεινε πιστός στο έλεός του·
όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας,   *
στον Αβραάμ και τους απογόνους του αιώνια. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Εκείνους που από πάντα γνώριζε, αυτούς και προόρισε.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους (8,28-30).

Αδελφοί, γνωρίζουμε ότι για εκείνους που αγαπούν το Θεό,
όλα συνεργούν προς το καλό, για εκείνους που είναι καλεσμένοι
σύμφωνα με το σχέδιό του. Γιατί εκείνους που από πάντα γνώρι-
ζε, τους προόρισε να γίνουν σύμμορφοι προς την εικόνα του Υιού
του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια.
Κι αυτούς που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Κι αυτούς που
κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και
τους δόξασε. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 11,28

Αλληλούια. 
Μακάριοι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού και τον τηρούν!
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Μακάρια τα σπλάχνα που σε κράτησαν. Κι όμως 

μακάριοι είναι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (11,27-28).

Τον καιρό εκείνο, ενώ ο Ιησούς μιλoύσε στο λαό, μια γυναί-
κα από το πλήθος ύψωσε τη φωνή της και του είπε: «Μακάρια
τα σπλάχνα που σε κράτησαν και οι μαστοί που θήλασες!». 

Αλλά ο Ιησούς είπε: «Κι όμως μακάριοι είναι όσοι ακούνε το
λόγο του Θεού και τον τηρούν!».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τη δοξαστική αυτή θυσία,
ενώ χαιρόμαστε τιμώντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου,
και σε παρακαλούμε,
μέσω αυτών των ιερών συναλλαγών,
να προοδεύομε συνεχώς στην αιώνια λύτρωση.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 2,19

Η παρθένος Μαρία κρατούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά
της και τα μελετούσε.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον λάβαμε την πνευματική τροφή,
σε παρακαλούμε, Κύριε και Θεέ μας,
μιμούμενοι συνεχώς τη μακαρία Παρθένο Μαρία,
να παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπηρεσία της Εκκλησίας,
και να γευόμαστε τη χαρά της υποταγής μας σ’ εσένα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

6 Αυγούστου

Της Μεταμορφώσεως του Κυρίου

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μτ 17,5

Μέσα από φωτεινή νεφέλη εμφανίσθηκε το Πνεύμα το Άγιο
και η φωνή του Πατέρα ακούσθηκε:
«Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός,
σ’ αυτόν έθεσα την ευαρέσκειά μου, αυτόν να ακούτε».

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος ενίσχυσες τα Μυστήρια της πίστεως,
κατά την ένδοξη Μεταμόρφωση του Μονογενούς Υιού σου,
με τη μαρτυρία των πατέρων,
και με τρόπο θαυμαστό προανήγγειλες
την τέλεια υιοθεσία των τέκνων σου,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
ακούγοντας τη φωνή του αγαπημένου Υιού σου

149ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



να γίνουμε συμμέτοχοι της κληρονομίας σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Το φόρεμά του ήταν κατάλευκο σαν το χιόνι.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ  (7,9-10.13-14). 

Εγώ ο Δανιήλ κοίταζα, ωσότου τοποθετήθηκαν οι θρόνοι και
ο Παλαιός από ημέρες κάθισε. Το φόρεμά του ήταν λευκό σαν το
χιόνι, και οι τρίχες της κεφαλής του σαν το καθαρό μαλλί. Ο θρό-
νος του ήταν φλόγες φωτιάς και οι τροχοί του σαν την αναμμένη
φωτιά.

Από μπροστά του ξεχυνόταν ένα πύρινο ποτάμι. Χίλιες χιλιά-
δες τον υπηρετούσαν και μύριες μυριάδες στέκονταν δίπλα του.
Το δικαστήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν.

Κοίταζα, λοιπόν, στο νυκτερινό όραμα και τότε μαζί με τα
σύννεφα του ουρανού ερχόταν κάποιος σαν Υιός ανθρώπου κι
έφθασε μέχρι τον Παλαιό από ημέρες.

Τον παρουσίασαν μπροστά του και του έδωσε την αρχή και
την τιμή και την βασιλεία και όλοι οι λαοί, οι φυλές και οι γλώσ-
σες αυτόν να υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι εξουσία αιώνια,
που δεν θα αφαιρεθεί και η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντ.: Ο Κύριος βασιλεύει Ύψιστος * πάνω στην οικουμένη!

Ψαλμός 97 (96) [1-2. 3-4. 5-6. 9]

Ο Κύριος βασίλευσε! Η γη ας αγαλλιάσει,   * 
ας ευφρανθούν τα νησιά τ’ αναρίθμητα. 
Νέφη και ομίχλη τριγύρω του,   * 
δικαιοσύνη και δίκαιο στηρίζουν τον θρόνο του. Αντ.
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Φωτιά προπορεύεται μπροστά του   *
και θα καταφλέξει γύρω τους εχθρούς του.
Φώτισαν οι αστραπές του την οικουμένη:   *
είδε η γη και συγκλονίστηκε. Αντ.

Τα όρη σαν κερί έλιωσαν από την παρουσία του Κυρίου,   * 
από την παρουσία του Κυρίου η γη ολόκληρη. 
Ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη του   *
και είδαν όλοι οι λαοί τη δόξα του. Αντ.

Επειδή εσύ Κύριε, Ύψιστος σε όλη τη γη επάνω,   *
ψηλότερα απ’ όλους τους θεούς υπερυψώθηκες. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Αυτή τη φωνή την ακούσαμε απ' τον ουρανό.

Ανάγνωσμα από την δεύτερη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
(1,16-19).

Αγαπητοί μου, δεν ακολουθήσαμε περίτεχνους μύθους όταν
σαν κάναμε γνωστή τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού, αλλά εμείς οι ίδιοι είδαμε τη μεγαλειότητά του.
Πράγματι, έλαβε από το Θεό Πατέρα τιμή και δόξα, όταν από τη
μεγαλειώδη δόξα προήλθε γι' αυτόν μια τέτοια φωνή: «Αυτός
είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Σ' αυτόν εγώ έθεσα την ευαρέσκειά
μου». Κι αυτή τη φωνή εμείς την ακούσαμε να έρχεται από τον
ουρανό, όταν ήμασταν μαζί του στο άγιο βουνό. Κι έτσι έχουμε
σταθερότερο το λόγο των προφητών, στον οποίο καλά κάνετε
και δίνετε προσοχή σαν σε λυχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό
μέρος, ωσότου φωτίσει η μέρα και ανατείλει στις καρδιές σας το
πρώτο άστρο της αυγής. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 17,5γ

Αλληλούια.  
Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. 
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Σ' αυτόν έθεσα την ευαρέσκειά μου.  Αυτόν να ακούτε!
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Α´ Κύκλος

Έλαμπε το πρόσωπό του σαν τον ήλιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (17,1-9).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς παίρνει μαζί του τον Πέτρο και
τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανεβάζει
μόνους σ’ ένα ψηλό βουνό. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους
και το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο, ενώ τα φορέματά του
έγιναν λευκά σαν το φως. Και ιδού, τους εμφανίσθηκαν ο Μωυ-
σής και ο Ηλίας που συνομιλούσαν μαζί του. Κι ο Πέτρος είπε
στον Ιησού: «Κύριε, είναι ωραίο να μείνουμε εδώ. Αν θέλεις, θα
κάμω εδώ τρεις σκηνές: μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια
για τον Ηλία». Κι ενώ ακόμα αυτός μιλούσε, μια φωτεινή νεφέ-
λη τους σκέπασε. Και ιδού, μια φωνή ακούσθηκε απ’ τη νεφέλη
που έλεγε: «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Σ’ αυτόν έθεσα
την ευαρέσκειά μου. Αυτόν να ακούτε!». Όταν οι μαθητές το
άκουσαν έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και φοβήθηκαν πολύ. Κι
ο Ιησούς πλησίασε και αγγίζοντάς τους, είπε: «Σηκωθείτε και μη
φοβάσθε!». Και σηκώνοντας τα μάτια τους δεν είδαν κανένα,
παρά αυτόν, τον Ιησού, μόνο.

Και ενώ κατέβαιναν απ’ το βουνό, τους έδωσε εντολή ο
Ιησούς, λέγοντας: «Σε κανένα να μην διηγηθείτε το όραμα,
εωσότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί απ’ τους νεκρούς». 

Λόγος του Κυρίου.

Β´ Κύκλος

Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο άγιο Ευαγγέλιο (9,2-10).

Τον καιρό εκείνο, παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκω-
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βο και τον Ιωάννη και τους οδηγεί σε ένα υψηλό βουνό, μόνους
ιδιαιτέρως. Και μεταμορφώθηκε μπροστά τους, και τα φορέμα-
τά του έγιναν λαμπερά, πολύ άσπρα, τέτοια που κανένας βαφέ-
ας πάνω στη γη δεν μπορεί να τα λευκάνει τόσο. Τους παρουσιά-
σθηκε ο Ηλίας μαζί με το Μωυσή και συνομιλούσαν με τον
Ιησού. Μίλησε τότε ο Πέτρος στον Ιησού και του είπε: «Ραββί,
είναι καλό για μας να μείνουμε εδώ. Ας κάνουμε τρεις σκηνές:
μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια για τον Ηλία». Δεν
ήξερε, πράγματι, τι έλεγε, γιατί ήταν τρομοκρατημένοι. 'Ηλθε
τότε μια νεφέλη που τους τύλιξε στη σκιά της και μια φωνή ήλθε
απ' τη νεφέλη: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτόν να
ακούτε». Κι αμέσως, ρίχνοντας το βλέμμα γύρω δεν είδαν πια
κανένα, αλλά μόνο τον Ιησού μαζί τους.

Ενώ κατέβαιναν από το βουνό, τους έδωσε εντολή να μη διη-
γηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώ-
που θα αναστήνονταν απ' τους νεκρούς. Συγκράτησαν αυτά τα
λόγια, συζητώντας μεταξύ τους τι θέλει να πει με το «θα αναστή-
νονταν απ' τους νεκρούς».

Λόγος του Κυρίου.

Γ´ Κύκλος

Ο Μωυσής και ο Ηλίας μιλούσαν για την έξοδό του. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,28β-36).

Τον καιρό εκείνο, πήρε ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη
και τον Ιάκωβο κι ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Και
συνέβηκε ενώ προσευχόταν, να αλλάξει η μορφή του πρόσωπου
και τα φορέματά του έγιναν άσπρα, και αστραφτερά. Τότε εμφα-
νίσθηκαν δυο άνδρες που μιλούσαν μαζί του, και οι οποίοι ήταν ο
Μωυσής και ο Ηλίας. Αυτοί εμφανίσθηκαν μέσα σε δόξα και του
μιλούσαν για την έξοδό του, που έμελε να εκπληρωθεί στην Ιερου-
σαλήμ. Αλλά τον Πέτρο και τους συντρόφους του τους είχε κυριέ-
ψει ένας βαρύς ύπνος. Αλλά παρέμειναν ξύπνιοι και είδαν τη δόξα
του Ιησού και τους δυο άνδρες που στέκονταν μαζί του.
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Και την ώρα που απομακρύνονταν από κοντά του, είπε ο
Πέτρος στον Ιησού: «Κύριε, είναι καλό να μείνουμε εδώ και να
κάνουμε τρεις σκηνές: μια για σένα, μια για το Μωυσή και μια
για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ αυτός ακόμα έλεγε αυτά
τα λόγια, ήλθε μια νεφέλη που τους τύλιξε στη σκιά της. Κι εκεί-
νοι φοβήθηκαν που μπήκαν μέσα στη νεφέλη. Και μια φωνή
ήλθε απ' τη νεφέλη, που είπε: «Αυτός είναι ο Υιός μου, ο εκλε-
κτός. Αυτόν να ακούτε». Κι αφού ακούστηκε η φωνή, ο Ιησούς
βρέθηκε μόνος. Κι εκείνοι δε μίλησαν καθόλου κι εκείνες τις
ημέρες σε κανένα δεν είπαν τίποτα απ' ό,τι είδαν.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
τελώντας με πνευματική αγαλλίαση την εορτή της Μετα-

μορφώσεως του Σωτήρος, όταν φανέρωσε πάνω στο όρος
Θαβώρ τη δόξα του στους μαθητές του, ας απευθύνουμε σ'
Αυτόν την προσευχή μας, με μεγάλη εμπιστοσύνη:

Ιησού Χριστέ, το φως του κόσμου,*
φώτισε τη ζωή και την καρδιά μας!

-Κύριε Ιησού, Εσύ που με τη Μεταμόρφωσή σου ετοίμασες
του μαθητές σου για την εμπειρία του πάθους σου, * κάμε η
Εκκλησία σου, καθαρισμένη με τον πόνο και τη δοκιμασία, να
γνωρίσει τη χαρά της αναστάσεώς σου.

-Κύριε Ιησού, Εσύ που θέλησες στο όρος Θαβώρ να είναι
παρόντες τρεις μαθητές σου, * ενίσχυσε τον Πάπα (...) τον Επί-
σκοπό μας (...), για να υπηρετούν το λαό σου με σύνεση και στα-
θερότητα.

-Κύριε Ιησού, Εσύ που θέλησες κοντά σου ως μάρτυρες της
Μεταμορφώσεώς σου το Μωυσή και τον Ηλία, * κάμε όπως ο
λαός της Παλαιάς Διαθήκης γνωρίσει την πληρότητα της απολυ-
τρώσεως.
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-Κύριε Ιησού, Εσύ που έκαμες να λάμψει πάνω σ' όλο τον
κόσμο το φως του Αιωνίου Πατέρα, * κάμε όπως όλοι οι λαοί και
τα έθνη πορεύονται στο φως της παρουσίας σου.

-Κύριε Ιησού, Εσύ που θα μεταμορφώσεις το ταπεινό μας
σώμα ώστε να γίνει όμοιο προς το ένδοξο αναστημένο σώμα σου, *
μεταμόρφωσε σε εικόνα της δόξας σου και τους κεκοιμημένους
αδελφούς μας.

Είθε, Κύριε, να στηρίζει τους πιστούς σου η ευλογία σου. Είθε να
τους ενδυναμώνει η προστασία σου, ώστε εκτελώντας πάντοτε
το θέλημά σου να απολαμβάνουν συνεχώς τα δώρα σου.  Εσύ, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε ο Θεός,
αγίασε τα τίμια αυτά δώρα,
με την ένδοξη Μεταμόρφωση του Υιού σου,
και με τη λαμπρότητα της ακτινοβολίας του
εξάγνισέ μας από τις κηλίδες της αμαρτίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Το Μυστήριο της Μεταμορφώσεως

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε,
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Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Ο οποίος αποκάλυψε τη δόξα του
ενώπιον εκλεκτών μαρτύρων,
και πλημμύρισε με εκθαμβωτική λαμπρότητα το σώμα του 
το οποίο ήταν όμοιο με το δικό μας.

Με τον τρόπο αυτό αφαίρεσε το σκάνδαλο του Σταυρού 
από τις καρδιές των μαθητών του, 
και διακήρυξε ότι εκπληρώθηκε στο σώμα όλης της Εκκλησίας 
ό,τι με τρόπο θαυμαστό έλαμψε στην κεφαλή του σώματος.

Γι’ αυτό με τα ουράνια πνεύματα
και εμείς, εδώ στη γη, διαρκώς σε δοξολογούμε
και στη μεγαλειότητά σου ακατάπαυστα ψάλλουμε:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Α´ Ιω 3,2

Όταν ο Χριστός θα φανερωθεί,
θα γίνουμε όμοιοι με εκείνον,
διότι θα τον δούμε όπως ακριβώς είναι.

Δέηση μετά την κοινωνία

Η ουράνια τροφή την οποία λάβαμε, Κύριε,
να μας μετατρέψει 
σε ζωντανή εικόνα του Ιησού Χριστού του Υιού σου,
του οποίου τη λαμπρότητα θέλησες να φανερώσεις
με την ένδοξη Μεταμόρφωσή του,
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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8 Αυγούστου

Αγίου Κυριάκου, Διακόνου και Μάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                                Φιλ 3,8.10

Τα πάντα θεωρώ ζημία
προκειμένου να γνωρίσω τον Χριστό
και να μετέχω στα παθήματά του
ακολουθώντας τον στο θάνατο.

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ,
εσύ ο οποίος  βοήθησες το μάρτυρά σου Κυριάκο
να υπερνικήσει τα βασανιστήρια του μαρτυρίου,
δώσε μας τη χάρη, 
σήμερα που τελούμε την επέτειο του θριάμβου του, 
να παραμένουμε ακατάβλητοι μπροστά στις παγίδες του εχθρού. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Ζαχαρίας, που τον σκότωσαν μεταξύ του ναού και του βωμού.

Α νά γνω σμα α πό το δεύ τε ρο βι βλί ο των Παραλειπομένων (24,18-22).

Ε κεί νες τις η μέ ρες οι άρχοντες του Ιούδα ε γκα τέ λει ψαν τον
οί κο του Κυ ρί ου του Θε ού των πα τέ ρων τους και λά τρευ αν τα
άλ ση και τα εί δω λα και ήρ θε η ορ γή ε νά ντια στον Ιο ύ δα και την
Ιε ρου σα λήμ, γι’ αυ τή την α νο μί α τους. Έ στει λε, βέβαι α, σ’ αυ -
τούς προ φή τες, για να τους ε πα να φέ ρουν στον Κύ ριο και δια -
μαρ τυ ρή θη καν ε να ντί ον τους, αλ λά αυ τοί δεν ά κου σαν. 

Και το Πνεύ μα του Θε ού πε ρι χύ θη κε ε πά νω στο Ζα χα ρί α, το
γιο του Ιω δα έ του ιε ρέ α, κι α φού στά θη κε λί γο πιο ψη λά α πό το
λα ό, τους εί πε: Για τί εσείς πα ρα βαί νε τε τις ε ντο λές του Κυ ρί ου;
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Σί γου ρα, δε θα ευ ο δω θεί τε, ε πει δή, ε σείς ε γκα τα λεί ψα τε τον Κύ -
ριο, κι αυ τός σας ε γκα τέ λει ψε. 

Και συ νω μό τη σαν ε να ντί ον του και τον λι θο βό λη σαν με πέ -
τρες, με προ στα γή του βα σι λιά, στην αυ λή του οί κου του Κυ ρίου.
Και ο Ιω νάς δε θυ μή θη κε το έ λε ος που του εί χε δεί ξει ο πα τέ ρας
του ο Ιω δα έ, αλ λά θα νά τω σε το γιο του. Κι ε νώ πέ θαι νε, εί πε: Ο
Κύ ριος ας δει, κι ας τι μω ρή σει. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Από όλους τους φόβους μου *
ο Κύριος με ελευθέρωσε.  

Ψαλμός 34 (33)  [2-3. 4-5. 6-7]

Θα ευλογώ κάθε στιγμή τον Κύριο ,*
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Καυχάται για τον Κύριο η ψυχή μου,*
οι πράοι ας το ακούσουν κι ας αγαλλιάσουν. Αντ.

Μεγαλύνετε τον Κύριο μαζί μου,*
κι ας εξυψώσουμε μαζί το όνομά του.
Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,*
κι από όλους τους φόβους μου μ’ ελευθέρωσε. Αντ.

Προσέλθετε σ’ αυτόν και θα φωτιστείτε* 
κι από τα πρόσωπά σας η ντροπή θα φύγει.
Ο δύστυχος κραύγασε †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε*
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 5,10

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης,
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες,

για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. 

 Ανάγνωσμα από το κατά  Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του:
«Προσέχετε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε
συνέδρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Και
εξαιτίας μου θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασι-
λείς, για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. Αλλά όταν
σας παραδώσουν, μη μεριμνείστε με ποιό τρόπο ή τι θα πείτε,
διότι εκείνη την ώρα θα σας δοθεί τι να πείτε. Πράγματι, δεν
είσθε εσείς που θα μιλάτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατέρα
σας που θα μιλά μέσα σας.

Και θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο
πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά ενα-
ντίον των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και όλοι θα σας
μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος που θα μείνει
σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
ώστε, με τη βοήθειά σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου, 
με την οποία ο άγιος Κυριάκος υπερνίκησε τα βασανιστήρια. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 8,12

Όποιος με ακολουθεί δεν θα περπατήσει μέσα στο σκοτάδι,
αλλά θα έχει το φως της ζωής, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι από τα θεία Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να μιμούμαστε τη θαυμαστή σταθερότητα 
του μακάριου Κυριάκου, για ν’ αποκτήσουμε το βραβείο
της υπομονής στην αιωνιότητα. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

9 Αυγούστου

Αγίου  Ρωμανού, Μάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σολ 10, 12

Ο Κύριος ανέδειξε νικητή το μάρτυρά του στη σκληρή του πάλη,
διότι η σοφία είναι δυνατότερη όλων.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ,
εσύ ο οποίος βοήθησες το μάρτυρά σου Ρωμανό 
να υπερνικήσει τα βασανιστήρια του μαρτυρίου,
δώσε μας τη χάρη,
σήμερα που τελούμε την επέτειο του θριάμβου του,
να παραμένουμε ακατάβλητοι εμπρός στις παγίδες του εχθρού.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
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ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Ζαχαρίας, που τον σκότωσαν μεταξύ του ναού 

και του βωμού.

Ανάγνωσμα από το δεύτερο βιβλίο των Παραλειπομένων (24,18-22).

Εκείνες τις μέρες οι άρχοντες του Ιούδα εγκατέλειψαν τον
οίκο του Κυρίου του Θεού των πατέρων τους, και λάτρευαν τα
άλση και τα είδωλα, και ήλθε η οργή ενάντια στον Ιούδα και την
Ιερουσαλήμ, γι'αυτή την ανομία τους. Έστελνε, βέβαια, σ'αυτούς
προφήτες, για να τους επαναφέρουν στον Κύριο, και διαμαρτύ-
ρονταν εναντίον τους, αλλά αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν.

Και το πνεύμα του Κυρίου περιχύθηκε επάνω στο Ζαχαρία,
το γιο του ιερέα Ιωδαέ, κι αφού στάθηκε ενώπιον του λαού, τους
είπε: «Γιατί εσείς παραβαίνετε τις εντολές του Κυρίου; Σίγουρα,
δε θα ευοδωθείτε. Επειδή εσείς εγκαταλείψατε τον Κύριο, κι
αυτός σας εγκατέλειψε».

Και συνωμότησαν εναντίον του, και τον λιθοβόλησαν με
πέτρες, με προσταγή του βασιλιά, στην αυλή του οίκου του Κυρίου. 

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Από όλους τους φόβους μου * ο Κύριος με ελευθέρωσε. 

Ψαλμός 34 (33) [2-3.4-5.6-7]

Θα ευλογώ κάθε στιγμή τον Κύριο ,   *
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Καυχάται για τον Κύριο η ψυχή μου,   *
οι πράοι ας το ακούσουν κι ας αγαλλιάσουν.  Αντ.

Μεγαλύνετε τον Κύριο μαζί μου,   *
κι ας εξυψώσουμε μαζί το όνομά του.
Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,   *
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κι από όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε.  Αντ.

Προσέλθετε σε αυτόν και θα φωτιστείτε,   * 
κι από τα πρόσωπά σας η ντροπή θα φύγει.
Ο δύστυχος κραύγασε,    †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε,   *
κι από όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                         Μτ 5,10

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη,
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.  
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες,

για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του:
«Προσέχετε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε
συνέδρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Και
εξαιτίας μου θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασι-
λείς, για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. Αλλά όταν
σας παραδώσουν, μη μεριμνείστε με ποιό τρόπο ή τι θα πείτε,
διότι εκείνη την ώρα θα σας δοθεί τι να πείτε. Πράγματι, δεν
είσθε εσείς που θα μιλάτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατέρα
σας που θα μιλά μέσα σας.

Και θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο
πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά ενα-
ντίον των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και όλοι θα σας
μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος που θα μείνει
σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί». 

Λόγος του Κυρίου.
Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.
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Δέηση προσκομιδής 

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
ώστε, με τη βοήθειά σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου,
με την οποία ο άγιος Ρωμανός υπερνίκησε τα βασανιστήρια.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16, 24

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του,
ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ας μας χορηγήσουν την ψυχική δύναμη,
η οποία κατέστησε τον άγιο μάρτυρά σου Ρωμανό
πιστό στην υπηρεσία σου
και θριαμβευτή στο μαρτύριο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

10 Αυγούστου

Αγίου Λαυρεντίου, Διακόνου και Μάρτυρος

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ο διάκονος άγιος Λαυρέντιος
προσφέρθηκε ολοκληρωτικά στην υπηρεσία της Εκκλησίας,
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βρέθηκε άξιος να υπομείνει το μαρτύριο
και να φθάσει στην αιώνια χαρά του Ιησού Χριστού.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Πολυεύσπλαχνε Θεέ,
όπως με τη φλόγα της αγάπης σου 
ο άγιος Λαυρέντιος έλαμψε με την πιστότητά του στη διακονία του
και δοξάστηκε με το μαρτύριο,
αξίωσε και εμάς να αγαπούμε ό,τι εκείνος αγαπούσε
και με έργα να εφαρμόζουμε ό,τι εκείνος δίδασκε.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Θεός αγαπά αυτόν που δίνει με χαρά.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους  (9,6-10).

Αδελφοί, έχετε υπόψη σας, πως αυτός που σπέρνει με φειδώ,
με φειδώ και θα θερίσει, και αυτός που σπέρνει με αφθονία, θα
θερίσει επίσης με αφθονία. Ο καθένας ας δώσει όπως προαιρεί-
ται η καρδιά του, αλλά όχι από λύπη ή από υποχρέωση. Πράγμα-
τι, ο Θεός αγαπά αυτόν που δίνει με χαρά. 

Εξάλλου, ο Θεός μπορεί να κάμει να αφθονήσετε σε κάθε
χάρη, ώστε, έχοντας αυτάρκεια πάντοτε και σε κάθε τι, να προ-
σφέρετε με αφθονία σε κάθε καλό έργο. Όπως λέει και η Γραφή:
«Μοίρασε, έδωσε στους φτωχούς, η δικαιοσύνη του θα παραμεί-
νει στους αιώνες».

Και εκείνος που χορηγεί το σπόρο στο σπορέα και ψωμί για
τροφή, θα χορηγήσει και θα πληθύνει το σπόρο σας και θα αυξή-
σει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ευτυχής ο άνθρωπος * που σπλαχνίζεται και δανείζει. 

Ψαλμός 112 (111)  [1β-2.5-6.7-8.9]

Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο,   *
και με πάθος αγαπά τις εντολές του.
Δυνατοί στη γη θα είναι οι απόγονοί του,   *
ευλογημένη θα είναι η γενεά των δικαίων. Αντ.

Ευτυχής ο άνθρωπος που σπλαχνίζεται και δανείζει,   †
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο:   *
αυτός δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ του. Αντ.

Αιώνια θα είναι η μνήμη του δικαίου,   *
δεν πρόκειται να φοβηθεί από κακές αγγελίες.
Γαλήνια είναι η καρδιά του, ελπίζει στον Κύριο,   † 
η καρδιά του είναι ακλόνητη και δεν φοβάται,   * 
και αναμένει το τέλος των εχθρών του. Αντ.

Μοίρασε, στους φτωχούς έδωσε,   †
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων,   *
το μέτωπό του θα σηκωθεί μέσα στη δόξα. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Ιω 8,12

Αλληλούια.
Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Κύριος, 
αυτός που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει μέσα στο σκοτάδι, 
αλλά θα έχει το φως της ζωής. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Αν κάποιος με υπηρετεί ο Πατέρας μου θα τον τιμήσει. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (12,24-26).

Τον καιρό εκείνο, έλεγε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Αλήθεια,
αλήθεια σας λέω: αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο
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χώμα δεν πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Αλλά, αν πεθάνει, τότε
φέρνει πολύ καρπό. Όποιος αγαπά τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι
όποιος σ’ αυτό τον κόσμο μισεί τη ζωή του, θα τη διαφυλάξει για
την αιώνια ζωή. Αν κάποιος υπηρετεί εμένα, εμένα να ακολουθεί,
κι όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι κι ο υπηρέτης μου. Αν κάποιος με
υπηρετεί, ο Πατέρας θα τον τιμήσει».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε, δέξου με ευμένεια τα τίμια αυτά δώρα,
τα οποία με χαρά σου προσφέρουμε σήμερα
εορτάζοντας τον άγιο Λαυρέντιο,
και κάμε να γίνουν για μας βοήθεια για τη σωτηρία μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 12,26

Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας με ακολουθεί, 
και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου,
λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Πανάγαθε Θεέ,
αφού τραφήκαμε με τα ιερά Μυστήρια, 
ταπεινά σε ικετεύουμε, 
ό,τι σου προσφέραμε ως φόρο οφειλόμενης λατρείας 
με την εορτή του αγίου Λαυρεντίου, 
να επαυξάνει σε εμάς τη σωτηρία σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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15 Αυγούστου

Της Μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Αειπαρθένου Μαρίας

Πανήγυρη

Στη θεία Λειτουργία της Παραμονής

Τα παρακάτω κείμενα χρησιμοποιούνται στη θεία Λειτουργία που τελείται το
βράδυ της 14ης Αυγούστου, είτε πριν είτε μετά τον 1ο Εσπερινό της πανηγύρεως.

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Μεγάλα και ένδοξα ειπώθηκαν για σένα,
Υπεραγία Θεοτόκε και Αειπάρθενε Μαρία.
υψώθηκες σήμερα υπεράνω των χορών των αγγέλων,
και μαζί με τον Χριστό θριαμβεύεις αιώνια.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος έστρεψες το βλέμμα σου στην ταπεινότητα
της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας
και με τη χάρη σου την ανύψωσες σε τέτοιο σημείο
ώστε από αυτήν να γεννηθεί ο Μονογενής Υιός σου,
ο οποίος τη στεφάνωσε σήμερα με υπέρτατη δόξα,
αξίωσέ μας, χάρη στη μεσιτεία της,
να ωφεληθούμε από το Μυστήριο της σωτηρίας
για να φθάσουμε και εμείς στη δόξα σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



168 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πρώτο Ανάγνωσμα
Σήκωσαν την κιβωτό του Θεού 

και την τοποθέτησαν στο μέσο της σκηνής, 
που είχε στήσει ο Δαβίδ γι' αυτήν.

Ανάγνωσμα από το πρώτο βιβλίο των Παραλειπομένων (15,3-4.15-
16. 16,1-2).

Εκείνες τις ημέρες, συνάθροισε ο Δαβίδ όλο το λαό του
Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, για να φέρει την κιβωτό του Κυρίου
στον τόπο που είχε ετοιμάσει γι' αυτήν. Συνάθροισε και τους
υιούς του Ααρών και τους λευίτες.

Και οι λευίτες σήκωσαν, τότε, την κιβωτό του Θεού πάνω
στους ώμους των με στηρίγματα, όπως είχε διατάξει ο Μωυσής
σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Και είπε ο Δαβίδ στους άρχο-
ντες των λευιτών να ορίσουν ανάμεσα από τους αδελφούς των
ψαλμωδούς με μουσικά όργανα, δηλαδή με άρπες, λύρες και
κύμβαλα, ώστε να φτάνει στα ύψη ο ήχος της ευφροσύνης.

Σήκωσαν τότε την κιβωτό του Θεού και την τοποθέτησαν στο
μέσο της σκηνής, που είχε στήσει ο Δαβίδ γι' αυτήν και πρόσφε-
ραν ολοκαυτώματα και θυσίες ειρήνης ενώπιον του Θεού.

Όταν ο Δαβίδ ολοκλήρωσε την προσφορά των ολοκαυτωμά-
των και των ειρηνικών θυσιών, ευλόγησε το λαό στο όνομα του
Κυρίου. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Σήκω, Κύριε, προς την ανάπαυσή σου, *
Εσύ και η κιβωτός της δύναμής σου. 

Ψαλμός 132 (131) [6-7. 9-10. 13-14]

Ιδού, ακούσαμε πως στην Εφραθά βρισκόταν,   *
τη βρήκαμε στης Ιαάρ τις πεδιάδες. 
Ας εισέλθουμε στη σκηνή του,   *
στο σκαμνί των ποδιών του ας προσκυνήσουμε. Αντ.
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Aς ντυθούν οι δικοί σου ιερείς με τη δικαιοσύνη,   *
κι ας αγαλλιάσουν οι άγιοί σου.
Για χάρη του Δαβίδ του δούλου σου,   *
μη μας στερήσεις το πρόσωπο του χριστού σου. Αντ.

Επειδή ο Κύριος τη Σιών εξέλεξε,   *
την επιθύμησε για κατοικία του:
«Αυτός είναι ο τόπος της ανάπαυσής μου αιώνια,   * 
εδώ θα κατοικήσω, επειδή τον επιθύμησα. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Έδωσε σε μας τη νίκη, μέσω του Ιησού Χριστού.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (15,54-57). 

Αδελφοί, όταν αυτό το φθαρτό σώμα ντυθεί αφθαρσία και
αυτό το θνητό ντυθεί αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο
λόγος ο γραμμένος στη Γραφή: «Καταβροχθίσθηκε ο θάνατος
από τη νίκη. Πού είναι, θάνατε, η νίκη σου; Πού είναι, θάνατε, το
κεντρί σου;» Και το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία, ενώ
δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Αλλά ας ευχαριστήσουμε το
Θεό που μας χάρισε τη νίκη, μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 11,28

Αλληλούια.   
Μακάριοι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού,
και τον τηρούν.  
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Μακάρια τα σπλάχνα που σε κράτησαν. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (11,27-28).

Τον καιρό εκείνο, ενώ ο Ιησούς έλεγε όλα αυτά, μια γυναίκα
από το πλήθος ύψωσε τη φωνή της και του είπε: «Μακάρια τα
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σπλάχνα που σε κράτησαν και οι μαστοί που θήλασες!» Αλλά ο
Ιησούς είπε: «Κι όμως μακάριοι είναι όσοι ακούνε το λόγο του
Θεού και τον τηρούν!». 

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 174.

Δέηση προσκομιδής 

Πανάγαθε Κύριε,
δέξου, σε παρακαλούμε, την ιερή θυσία εξιλεώσεως και αίνου,
την οποία σου προσφέρουμε,
εορτάζοντας τη Μετάσταση
της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
ώστε να μας οδηγήσει στην απόκτηση της αφέσεως των αμαρτιών
και να διατηρεί στην καρδιά μας άσβεστη την ευγνωμοσύνη μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της επόμενης Λειτουργίας, σελ. 176. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 11, 27

Μακάρια τα σπλάχνα της Αειπαρθένου Μαρίας,
τα οποία βάσταξαν τον Υιό του αιώνιου Πατέρα.

Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε ο Θεός,
εφόσον μας επέτρεψες 
να λάβουμε μέρος στην ουράνια τράπεζά σου,
επικαλούμαστε την ευσπλαχνία σου, 
ώστε, ενώ εορτάζουμε τη Μετάσταση 
της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας,
να απαλλαγούμε από όλους τους κινδύνους. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Στη θεία Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Απ 12, 1

Ενα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό:
μια γυναίκα ενδεδυμένη τον ήλιο,
και η σελήνη κάτω από τα πόδια της,
και επάνω από την κεφαλή της στεφάνι δώδεκα αστέρων.

ή το επόμενο:

Ας χαρούμε όλοι εν Κυρίω, πανηγυρίζοντας σήμερα
προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
για τη Μετάσταση της οποίας χαίρονται οι Άγγελοι
και εξυμνούν τον Υιό του Θεού.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος ανύψωσες, με σώμα και ψυχή, στην ουράνια δόξα 
την Αμίαντη και Αειπάρθενο Μαρία, τη Μητέρα του Υιού σου,
βοήθησέ μας να ζούμε
συνεχώς στραμμένοι προς τα ουράνια αγαθά,
για ν’ αξιωθούμε να συμμετέχουμε στη δόξα του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Γυναίκα ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη κάτω απ'τα πόδια της.

Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη
(11,19α.12,1.3-6α.10αβ).

Άνοιξε ο ναός του Θεού που βρίσκεται στον ουρανό και
φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στο ναό του. Τότε ένα
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μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό: μια γυναίκα ντυμένη τον
ήλιο και η σελήνη κάτω από τα πόδια της και πάνω στο κεφάλι
της ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια. 

Τότε ένα άλλο σημείο φάνηκε στον ουρανό: ένας μεγάλος
δράκοντας με το χρώμα της φωτιάς, που είχε επτά κεφάλια και
δέκα κέρατα και πάνω στα κεφάλια του επτά στέμματα. Η ουρά
του παρέσυρε το ένα τρίτο των αστέρων και τα έριξε στη γη. Ο
δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεν-
νήσει, ώστε να καταβροχθίσει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Και
γέννησε αγόρι, Αυτόν που πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με
σιδερένιο σκήπτρο. Άρπαξαν όμως το παιδί της και το έφεραν
κοντά στο Θεό και κοντά στο θρόνο του. Και η γυναίκα έφυγε
στην έρημο, εκεί όπου είχε ένα τόπο ετοιμασμένο από το Θεό.

Κι άκουσα στον ουρανό μια δυνατή φωνή που έλεγε: «Τώρα
έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η
εξουσία του Χριστού του». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στέκεται στα δεξιά σου η βασίλισσα, * 
στα ολόχρυσα ντυμένη!

Ψαλμός 45 (44) [10βγ. 11. 12αβ. 16]

Θυγατέρες βασιλέων στη συνοδεία σου,   †
στέκεται η βασίλισσα στα δεξιά σου   *
με το χρυσάφι της Οφείρ περιβεβλημένη. Αντ.

Άκουσε, κόρη, και δες και γύρε το αυτί σου,   *
λησμόνησε τον λαό σου και τον οίκο του πατέρα σου, 
θα ποθήσει ο βασιλέας την ωραιότητά σου.   *
Αυτός είναι ο κύριός σου, και προσκύνησέ τον. Αντ.

Θα οδηγηθούν με ευφροσύνη και αγαλλίαση,   *
θα εισέλθουν στον οίκο του βασιλέα. Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Πρώτος ο Χριστός, μετά όσοι είναι του Χριστού.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (15,20-26). 

Αδελφοί, ο Χριστός αναστήθηκε, η απαρχή των νεκρών.
Επειδή, όπως μέσω ανθρώπου ήλθε ο θάνατος, έτσι μέσω
ανθρώπου ήλθε και η ανάσταση. 'Οπως, λοιπόν, όλοι πεθαίνουν
εξαιτίας του Αδάμ, έτσι και θα ζωοποιηθούν όλοι εξαιτίας του
Χριστού. Και ο καθένας σύμφωνα με τη τάξη του: απαρχή είναι
ο Χριστός, έπειτα όσοι θα είναι του Χριστού, κατά την παρουσία
του, έπειτα θα έλθει το τέλος, όταν θα παραδώσει τη βασιλεία
στο Θεό και Πατέρα, όταν θα καταργήσει κάθε αρχή και κάθε
εξουσία και δύναμη. 

Πράγματι, πρέπει αυτός να βασιλεύσει εωσότου θέσει όλους
τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Τελευταίος εχθρός που θα
καταστραφεί, θα είναι ο θάνατος. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Μεταστάθηκε στους ουρανούς η Μαρία,
αγάλλεται η στρατιά των αγγέλων. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Μεγαλεία έκαμε σε μένα ο Δυνατός: ανύψωσε τους ταπεινούς. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,39-56).

Εκείνες τις μέρες σηκώθηκε η Μαρία και πήγε γρήγορα στην
ορεινή περιοχή, σε μια πόλη του Ιούδα, και μπήκε στο σπίτι του
Ζαχαρία και ασπάσθηκε την Ελισάβετ. 

Και μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, σκίρτη-
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σε το βρέφος μέσα της. Και γεμάτη από 'Αγιο Πνεύμα η Ελισά-
βετ, φώναξε με δυνατή κραυγή και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ
ανάμεσα στις γυναίκες κι ευλογημένος είναι ο καρπός των σπλά-
χνων σου. Αλλά πώς μου συνέβηκε αυτό, να έλθει σε μένα η
μητέρα του Κυρίου μου; Πράγματι, μόλις έφθασε η φωνή του
χαιρετισμού σου στ' αφτιά μου, σκίρτησε από αγαλλίαση το βρέ-
φος στα σπλάχνα μου. Είναι μακάρια αυτή που πίστεψε, διότι θα
ολοκληρωθούν σ' αυτήν τα λόγια τα οποία της αναγγέλθηκαν
από τον Κύριο».

Είπε τότε η Μαρία: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και
αγαλλίασε το πνεύμα μου για το Θεό, το σωτήρα μου. Διότι κοί-
ταξε με προσοχή την ταπείνωση της δούλης του. Ιδού, από τώρα
όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν. Διότι έκαμε σ' εμένα ο Δυνατός
μεγαλεία, και άγιο είναι το Όνομά του. Σε γενεές και γενεές το
έλεός του απλώνεται σε όσους τον φοβούνται. Έδειξε τη δύναμη
του βραχίονά του, διασκόρπισε υπερήφανους στις σκέψεις των
καρδιών τους. Άρχοντες από τους θρόνους των καθαίρεσε, και
ταπεινούς ανύψωσε. Πεινασμένους με αγαθά τους γέμισε, και
τους πλούσιους κενούς τους έδιωξε. Βοήθησε τον Ισραήλ το
δούλο του, ενθυμούμενος το έλεός του, που, όπως είχε υποσχε-
θεί στους πατέρες μας, θα έδειχνε στον Αβραάμ και στους απο-
γόνους του αιώνια».

'Εμεινε μαζί της η Μαρία περίπου τρεις μήνες και μετά επέ-
στρεψε στο σπίτι της.

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ενώ εορτάζουμε όλοι μας με χαρά την Κοίμηση και τη

Μετάσταση της Θεοτόκου στην επουράνια δόξα, ας απευθύνου-
με προς το Θεό Πατέρα την ταπεινή μας προσευχή, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.
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-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να διδάσκεται από
το παράδειγμα της Θεοτόκου για τον τρόπο με τον οποίο οφείλει
να πορεύεται πάνω στη γη, ώστε να φθάσει στην ίδια δόξα, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όσους εργάζονται στον τομέα της υγείας, ώστε να
μάθουν να φροντίζουν τα ασθενή σώματα με αγάπη και σεβα-
σμό, επειδή πρόκειται να γνωρίσουν τη δόξα της αναστάσεως,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους νεκρούς αδελφούς μας, ώστε να καθαρισθούν πλή-
ρως από τις αμαρτίες τους κι έτσι να μπορέσουν να λάβουν μέρος
στη δόξα της Παναγίας Παρθένου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε να απολαμβάνουμε πάντοτε την προ-
στασία της Παναγίας Μητέρας μας και με τη μεσιτεία της να
μπορέσουμε να φθάσουμε κι εμείς στη δόξα της αναστάσεως, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, δέξου με καλοσύνη τις προσευχές της Εκκλησίας σου, που
με εμπιστοσύνη σου απευθύνει, ενώ εορτάζει και τιμά τη Μητέ-
ρα του Υιού σου,  του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν.

Δέηση προσκομιδής 

Ας ανέλθει προς εσένα, Κύριε,
η ευσεβής προσφορά μας, 
και, χάρη στη μεσιτεία της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας 
η οποία μεταστάθηκε στους ουρανούς, 
οι καρδιές μας, φλογισμένες από τη θεία σου αγάπη,
να τείνουν πάντοτε προς εσένα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Προοίμιο: Για τη δόξα της Μεταστάσεως

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. 

Διότι την Αειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία,
η οποία σήμερα μεταστάθηκε στους ουρανούς,
κατέστησες αρχή και τύπο της Εκκλησίας
που πρόκειται να ολοκληρωθεί στο μέλλον,
και βέβαιο τεκμήριο παρηγορίας και ελπίδας
για τον πορευόμενο λαό σου.

Δεν θέλησες, πράγματι,
να γνωρίσει τη φθορά του τάφου,
η Μητέρα η οποία, με τρόπο παρθενικό και αξιοθαύμαστο,
γέννησε τον Κύριο της ζωής και ενανθρωπήσαντα Υιό σου.
Γι’ αυτό κι εμείς, ενωμένοι με τους χορούς των Αγγέλων,
σε δοξολογούμε και χαρμόσυνα αναφωνούμε:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1, 48-49

Όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν,
διότι έκανε σε μένα ο Δυνατός μεγαλεία.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε, εφόσον μας αξίωσες, 
να λάβουμε τα σωτήρια Μυστήριά σου,
κάμε, σε παρακαλούμε,
χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρίας
η οποία μεταστάθηκε στους ουρανούς,
να φθάσουμε στη δόξα της Αναστάσεως.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

16 Αυγούστου

Αγίου Ρόκκου

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μτ 25, 34. 36. 40

Ελάτε, οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, λέει ο Κύριος.
Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε.
Αλήθεια σας λέω, ό,τι κάνατε
σε έναν από τους αδελφούς μου τους ελαχίστους, 
σ’ εμένα το κάνατε.

Συναπτή δέηση

Θεέ Πανάγιε,
εσύ ο οποίος δίδαξες την Εκκλησία σου
να τηρεί την εντολή της αγάπης προς εσένα και τον πλησίον,
δώσε μας τη δύναμη,
ακολουθώντας το παράδειγμα του μακαρίου Ρόκκου,
να επιδιδόμαστε σε έργα αγάπης
για να αξιωθούμε να συναριθμηθούμε
μεταξύ των εκλεκτών στη Βασιλεία σου.
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Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη (5,1-6).

Αγαπητοί, όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, αυτός
έχει γεννηθεί απ’ το Θεό. Και όποιος αγαπά το Θεό, που είναι
Πατέρας, αγαπά κι αυτόν που είναι παιδί του. Απ’ αυτό γνωρίζου-
με ότι αγαπούμε τα παιδιά του Θεού: όταν αγαπούμε το Θεό και
τηρούμε τις εντολές του. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού: να
τηρούμε τις εντολές του. Κι οι εντολές του δεν είναι βαριές. Διότι
καθένας που γεννήθηκε απ’ το Θεό νικά τον κόσμο. Κι αυτή είναι
η νίκη που νίκησε τον κόσμο: η πίστη μας. Και ποιος είναι ο νικη-
τής του κόσμου, παρά εκείνος που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο
Υιός του Θεού; Αυτός είναι εκείνος που ήλθε μέσω του νερού και
του αίματος, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο μέσα απ’ το νερό αλλά
μέσα απ’ το νερό και το αίμα. Και το Πνεύμα είναι εκείνο που
δίνει μαρτυρία, διότι το Πνεύμα είναι η αλήθεια.

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ποιος, Κύριε, θα αναπαυθεί  * στο άγιό σου όρος;

Ψαλμός  15 (14) [2-3αβ.3γδ-4αβ.5-6]

Όποιος ακέραιος πορεύεται κι εργάζεται τη δικαιοσύνη,   * 
όποιος λέει την αλήθεια στην καρδιά του, 
όποιος με τη γλώσσα του δεν συκοφάντησε. Αντ.

ούτε έκανε κακό στον πλησίον του *
ούτε χλεύασε τον διπλανό του.
Δείχνει στον πονηρό την περιφρόνησή του,   *
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ενώ εγκωμιάζει όσους τον Κύριο φοβούνται. Αντ.

όποιος δεν δάνεισε τα χρήματά του με τόκο   *
και δώρα δεν έλαβε εις βάρος του αθώου.
Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο   *
θα μένει πάντοτε ακλόνητος. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Πβ. Ιω 15, 13

Αλληλούια. 
Νέα εντολή σας δίνω, λέει ο Κύριος.
Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, όπως εγώ σας αγάπησα.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Εφόσον αυτό το κάματε σε ένα από  τους πιο μικρούς αδελφούς μου, 

σε μένα το κάματε. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (25,31-46).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Όταν
θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη δόξα του και όλοι οι
άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του. Και
ενώπιόν του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, και θα τα χωρίσει
μεταξύ τους, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερίφια.
Και τα μεν πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του, ενώ τα
ερίφια στα αριστερά. Τότε ο βασιλιάς θα πει σ' αυτούς που βρί-
σκονται στα δεξιά του: «Ελάτε, εσείς οι ευλογημένοι από τον
Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για
σας απ' τη δημιουργία του κόσμου, διότι πείνασα και μου δώσα-
τε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με
δεχτήκατε στο σπίτι, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα
και με επισκεφθήκατε, ήμουν φυλακισμένος και ήλθατε να με
δείτε». Τότε οι δίκαιοι θα του απαντήσουν και θα του πουν:
«Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σου δώσαμε να φας, ή να
διψάς και σου δώσαμε να πιεις; Και πότε σε είδαμε ξένο και σε
πήραμε στο σπίτι ή γυμνό και σε ντύσαμε; Και πότε σε είδαμε



άρρωστο ή φυλακισμένο και ήλθαμε να σε δούμε;». Κι ο βασι-
λιάς, απαντώντας, θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, εφόσον αυτό
το κάματε σε έναν από αυτούς, τους πιο μικρούς αδελφούς μου,
σε μένα το κάματε». Τότε θα πει και σ' αυτούς που βρίσκονται
στα αριστερά του: «Φύγετε μακριά μου, καταραμένοι, στην αιώ-
νια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους αγγέλους
του. Διότι πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα και δε
μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δε με δεχτήκατε στο σπίτι,
ήμουν γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και στη φυλακή και
δε με επισκεφθήκατε». Τότε κι αυτοί θα του απαντήσουν και θα
του πουν: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς ή να διψάς ή ξένο ή
γυμνό ή άρρωστο ή στη φυλακή και δε σε υπηρετήσαμε;» Τότε,
απαντώντας, θα τους πει: «Αλήθεια σας λέω, αφού δεν το κάμα-
τε σε έναν απ' αυτούς τους μικρούς, ούτε και σε μένα το κάμα-
τε». Και θα πάνε αυτοί στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην
αιώνια ζωή».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 443.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου, Κύριε, τα δώρα του λαού σου,
και αξίωσε όλους εμάς,
οι οποίοι μελετούμε το έργο της άπειρης αγάπης του Υιού σου,
να προοδεύουμε στην αγάπη προς εσένα και τον πλησίον,
ακολουθώντας το παράδειγμα του αγίου Ρόκκου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 394-395.

Aντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 15, 13

Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον 
ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του, 
λέει ο Κύριος. 
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Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον μας ανανέωσες, Κύριε, με τα θεία Μυστήρια,
κάμε, σε παρακαλούμε,
ν’ ακολουθούμε το παράδειγμα του μακαρίου Ρόκκου,
ο οποίος με αμείωτη αφοσίωση υπηρέτησε εσένα
και με άπειρη αγάπη ευεργέτησε το λαό σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

18 Αυγούστου

Αγίου Αγαπητού, Μάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σολ 10, 12 

Ο Κύριος ανέδειξε νικητή το μάρτυρά του στη σκληρή του πάλη,
διότι η σοφία είναι δυνατότερη όλων.

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ,
εσύ ο οποίος βοήθησες το μάρτυρά σου Αγαπητό 
να υπερνικήσει τα βασανιστήρια του μαρτυρίου,
δώσε μας τη χάρη,
σήμερα που τελούμε την επέτειο του θριάμβου του,
να παραμένουμε ακατάβλητοι εμπρός στις παγίδες του εχθρού.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Πρώτο Ανάγνωσμα
Μ' ελευθέρωσες, 

σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του ονόματός σου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας του Σειράχ (51,1-12).

Θα σε ευχαριστώ, Κύριε, Βασιλιά, και θα σε επαινώ, εσένα το
σωτήρα μου, διότι στάθηκες για μένα βοηθός και υπερασπιστής
μου και λύτρωσες το σώμα μου από την απώλεια, από την παγίδα
της κακιάς γλώσσας και από τα χείλια που μηχανεύονται το ψέμα.
Ενώπιον εκείνων που με περικύκλωσαν έγινες βοηθός μου. Με το
πλήθος του ελέους σου και προς δόξα του ονόματός σου, με λύ-
τρωσες από τα ουρλιαχτά εκείνων που ζητούσαν να με κατασπα-
ράξουν, από τα χέρια εκείνων που ζητούσαν την ψυχή μου, από
τις αναρίθμητες θλίψεις που υπόφερα, από την ασφυξία της φω-
τιάς που με περικύκλωνε και από την πυρά που δεν άναψα εγώ.

Με λύτρωσες από τα βάθη των σπλάχνων του Άδη, από γλώσ-
σα ακάθαρτη και ψευδολόγο, από μια γλώσσα άδικη, που με συ-
κοφαντούσε μπροστά στο βασιλιά. Η ψυχή μου βρέθηκε κοντά
στο θάνατο, η ζωή μου κατέβηκε μέχρι την πόρτα του Άδη. Από
παντού με περιέζωναν, κανείς δε με υπεράσπισε. Περιέφερα το
βλέμμα μου, ζητώντας τη βοήθεια των ανθρώπων, αλλά δε βρήκα
καμιά υποστήριξη. Τότε θυμήθηκα το έλεός σου, Κύριε, και τις
ευεργεσίες που κάνεις από αιώνες: ότι σώζεις όσους ελπίζουν σ’
εσένα και τους ελευθερώνεις από τα χέρια των εχθρών τους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,* 
κι απ' όλους τους φόβους μου με έσωσε.

Ψαλμός  34 (33) [2-3. 4-5. 6-7. 8-9]

Θα ευλογώ κάθε στιγμή τον Κύριο ,   *
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Καυχάται για τον Κύριο η ψυχή μου,   *
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οι πράοι ας το ακούσουν κι ας αγαλλιάσουν. Αντ.

Μεγαλύνετε τον Κύριο μαζί μου,   *
κι ας εξυψώσουμε μαζί το όνομά του.
Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,   *
κι από όλους τους φόβους μου μ’ ελευθέρωσε. Αντ.

Προσέλθετε σ’ αυτόν και θα φωτιστείτε,   * 
κι από τα πρόσωπά σας η ντροπή θα φύγει.
Ο δύστυχος κραύγασε,    †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε,   *
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.

Άγγελος Κυρίου θα στρατοπεδεύσει    †
γύρω απ’ αυτούς που τον φοβούνται    *
και θα τους ελευθερώσει.
Γευθείτε και δείτε πόσο γλυκύς είναι ο Κύριος,   *
μακάριος ο άνθρωπος που σ’ αυτόν ελπίζει. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μη φοβηθείτε απ΄το φόβο που προκαλούν

ούτε να ταραχθείτε.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου
(3,14-17).

Αδελφοί μου, αν υποφέρετε για χάρη της δικαιοσύνης, είσθε
μακάριοι! Μη φοβηθείτε απ’ το φόβο που προκαλούν ούτε να τα-
ραχθείτε, αλλά μέσα στις καρδιές σας να τιμάτε τον Κύριο, το
Χριστό, και να είσθε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε απάντηση σε
καθένα που σας ζητά την αιτία της ελπίδας που έχετε μέσα σας.
Αλλά να το κάνετε με πραότητα και σεβασμό, με αγαθή συνείδη-
ση. Έτσι, ενώ σας συκοφαντούν, να καταντροπιαστούν εκείνοι
που κακολογούν την καλή εν Χριστώ διαγωγή σας. Πράγματι, εί-
ναι καλύτερο να υποφέρετε κάνοντας το καλό, αν αυτό είναι το
θέλημα του Θεού, παρά κάνοντας το κακό. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Ιακ 1,12

Αλληλούια.
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει τον πειρασμό, 
διότι όταν ξεπεράσει τη δοκιμασία θα λάβει το στεφάνι της ζωής.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Να μη φοβάσθε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,28-33).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους του: «να μη
φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά που δε μπορούν να
σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβάστε περισσότερο εκείνον που μπο-
ρεί να κάμει να χαθούν, στη Γέεννα, και την ψυχή και το σώμα.
Δυο σπουργίτια δεν πουλιούνται για μια δεκάρα; Και όμως, ένα απ’
αυτά δε θα πέσει στο χώμα χωρίς να το θέλει ο Πατέρας σας.

Κι εσάς, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι μετρημέ-
νες. Λοιπόν, μη φοβάστε. Εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά
σπουργίτια.

Οπότε, όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα
τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι
στους ουρανούς. Αλλά όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώ-
πους κι εγώ θα τον αρνηθώ μπροστά στον Πατέρα μου που είναι
στους ουρανούς». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
ώστε, με τη βοήθειά σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου,
με την οποία ο άγιος Αγαπητός υπερνίκησε τα βασανιστήρια.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Μαρτύρων, σελ. 396-397. 

Aντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16, 24

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του,
ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ας μας χορηγήσουν την ψυχική δύναμη,
η οποία κατέστησε τον άγιο μάρτυρά σου Αγαπητό
πιστό στην υπηρεσία σου
και θριαμβευτή στο μαρτύριο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

20 Αυγούστου

Αγίου Βερνάρδου, 
Αββά και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Πλημμύρισε ο Κύριος τον μακάριο Βερνάρδο με πνεύμα γνώσεως,
και εκείνος με τον πλούτο της διδασκαλίας υπηρέτησε το λαό
του Θεού.
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Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος αξίωσες τον άγιο αββά Βερνάρδο,
φλογερό ζηλωτή του οίκου σου,
να φωτίσει την Εκκλησία σου,
χορήγησέ μας, χάρη στη μεσιτεία του,
να φλεγόμαστε από το ίδιο πνεύμα
και να βαδίζουμε πάντοτε ως τέκνα φωτός.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Θα τον πλημμυρίσει πνεύμα σοφίας και φρόνησης.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ (15,1-6).

Όποιος φοβάται τον Κύριο, το καλό θα εκτελεί, και όποιος
κατέχει το νόμο, έχει τη σοφία. Αυτή σαν μητέρα θα πάει να τον
συναντήσει, και σαν παρθενική σύζυγος θα τον δεχτεί. Θα τον
θρέψει με τον άρτο της ζωής και της φρόνησης, και θα τον ξεδι-
ψάσει με το νερό της σωτήριας σοφίας. Σ΄ αυτήν θα στηριχθεί
και δεν θα υποκύψει, σ’ αυτήν θα εμπιστευθεί και δεν θα ντρο-
πιασθεί, και αυτόν θα εξυψώσει αντί τους φίλους του. Θα ανοί-
ξει το στόμα του μέσα στην εκκλησία, και θα τον πλημμυρίσει
πνεύμα σοφίας και φρόνησης, και με ένδοξη στολή θα τον περι-
βάλλει. Θα συγκεντρώσει πάνω του ευφροσύνη και αγαλλίαση,
και με όνομα αιώνιο θα τον κληροδοτήσει. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Λόγος σου Κύριε, * είναι η χαρά της ζωής μου!

Ψαλμός 119 (118) [9-10. 11-12. 13-14]

Πώς ένας νέος θα κρατήσει καθαρή την πορεία του;   *
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Με το να τηρεί τον λόγο σου.
Με όλη την καρδιά μου σε αναζήτησα,   *
μη με αφήσεις να παρεκκλίνω από τις εντολές σου. Αντ.

Στην καρδιά μου έκρυψα τους λόγους σου,   *
για να μην αμαρτήσω εναντίον σου.
Ευλογημένος είσαι, Κύριε,   *
δίδαξέ μου τα προστάγματά σου. Αντ.

Με τα χείλη μου απαρίθμησα   * 
όλες τις κρίσεις του στόματός σου.
Στην οδό των διδαχών σου τέρπομαι   *
περισσότερο απ’ όλα τα πλούτη. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 5,16

Αλληλούια.
Να λάμψει το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να
δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που
βρίσκεται στους ουρανούς.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Εσείς είσθε το φως του κόσμου. 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (5,13-16).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: εσείς είσθε το αλάτι της γης.
Αλλά αν το αλάτι χάσει τη γεύση του, με τι θα αλατιστεί; Σε τίπο-
τα πια δε χρησιμεύει, παρά μόνο να πεταχτεί έξω και να κατα-
πατηθεί απ’ τους ανθρώπους.

Εσείς είσθε το φως του κόσμου. Δεν μπορεί μια πόλη να κρυ-
φτεί, όταν βρίσκεται πάνω σε ένα βουνό. Ούτε ανάβουν ένα
λυχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδιο, αλλά το θέτουν
πάνω στο λυχνοστάτη και λάμπει σε όλους που βρίσκονται στο
σπίτι. Έτσι να λάμψει το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώ-
πους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέ-
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ρα σας που βρίσκεται στους ουρανούς. 
Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 442.

Δέηση προσκομιδής

Παντοδύναμε Θεέ,
τιμώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου αββά Βερνάρδου,
ο οποίος εργάσθηκε με όλες του τις δυνάμεις
για την ομόνοια και την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία σου,
προσφέρουμε και εμείς στη μεγαλειότητά σου
το ιερό αυτό Μυστήριο της ενότητας και της ειρήνης.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 394-395. 

Aντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 15, 9

Όπως ο Πατέρας με αγάπησε, 
κι εγώ αγάπησα εσάς, λέει ο Κύριος.
παραμείνετε στην αγάπη μου.

Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε ο Θεός,
η ιερή τροφή την οποία λάβαμε,
τιμώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου αββά Βερνάρδου,
ας φέρει στην καρδιά μας τους πολύτιμούς της καρπούς,
ώστε, ενισχυμένοι από το παράδειγμά του
και εμπλουτισμένοι από τα διδάγματά του,
να φλεγόμαστε από αγάπη προς τον ενσαρκωμένο Λόγο σου,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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22 Αυγούστου

Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας Βασίλισσας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ψλ 45 [44], 10

Στα δεξιά σου στέκεται η βασίλισσα,
με χρυσάφι του Οφίρ στολισμένη. 

Συναπτή δέηση 

Θεέ Πατέρα,
εσύ ο οποίος θέλησες η Μητέρα του Μονογενούς Υιού σου
να είναι και δική μας Μητέρα και Βασίλισσα,
αξίωσέ μας, χάρη στη μεσιτεία της,
να αποκτήσουμε τη δόξα των τέκνων σου
στην ουράνια Βασιλεία σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Υιός δόθηκε σε μας.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (9,2-4.6-7).

Ο λαός που περπατούσε σε σκοτάδι, είδε μεγάλο φως. Σ’
αυτούς, που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε επάνω
τους. Πολλαπλασίασες το έθνος, του αύξησες τη χαρά. Χαίρο-
νται ενώπιόν σου, σαν τη χαρά του θερισμού, όπως αγάλλονται
αυτοί που διαμοιράζονται λάφυρα. Επειδή εσύ σύντριψες το
ζυγό του φορτίου του, και τη ράβδο του ώμου του και τη μάστι-
γα εκείνου που τον καταδυνάστευε, όπως την ημέρα του
Μαδιάμ.

Επειδή γεννήθηκε σε μας παιδί, γιος δόθηκε σε μας, και η
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εξουσία του θα είναι επάνω στους ώμους του, και το όνομά του θα
αποκληθεί: «Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατέρας του
Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας ειρήνης». Στην αύξηση της εξουσίας
του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος επάνω στο θρόνο του
Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει, και να τη
στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και μέχρι τον
αιώνα. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτελέσει. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Το Όνομα του Κυρίου, * ας είναι για πάντα ευλογημένο!

Ψαλμός 113 (112) [1-2. 3-4. 5-6. 7-8]

Υμνείτε, δούλοι του Κυρίου,   * 
υμνείτε το όνομα του Κυρίου. 
Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο   *
από τώρα και στην αιωνιότητα. Αντ.

Από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση   *
το όνομα του Κυρίου ας εξυμνείται. 
Ύψιστος επάνω απ’ όλα τα έθνη ο Κύριος,   * 
υπεράνω των ουρανών η δόξα του. Αντ.

Ποιος είναι όπως ο Κύριος ο Θεός μας,   *
που έχει την κατοικία του στα ύψη,
και χαμηλώνει κι επιβλέπει   * 
όσα στη γη κι όσα στα ουράνια; Αντ.

Ανασηκώνει από το χώμα τον εξαθλιωμένο,   *
τον φτωχό μεσ’ από την κοπριά τον ανυψώνει, 
για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες,   *
μαζί με τους άρχοντες του λαού του. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                        Λκ 1,28

Αλληλούια.
Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου,
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και είσαι ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Ιδού θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-38).

Τον καιρό εκείνο, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια
πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένο
αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενεά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο
άγγελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχτηκε από αυτό το λόγο και
σκεπτόταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της
είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό.
Και ιδού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, που θα τον ονο-
μάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του
Υψίστου, και θα του δώσει ο Κύριος, ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ,
του πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα επάνω στη γενεά
του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος».

Είπε τότε η Μαρία στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού
δε γνωρίζω άνδρα;». Κι ο άγγελος απαντώντας της είπε: «Το
Άγιο Πνεύμα θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα
σε επισκιάσει. Γι' αυτό, και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομα-
στεί άγιο, Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ, η συγγενής σου, συνέλαβε
γιο στα γηρατειά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμο-
σύνης, αυτής που την αποκαλούσαν στείρα. Διότι για το Θεό
κανένας λόγος δεν είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί».Είπε
τότε η Μαρία: «Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα
σύμφωνα με το λόγο σου». Κι αναχώρησε από αυτήν ο άγγελος.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τιμώντας σήμερα την Υπεραγία Θεοτόκο ως Βασίλισσα του
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κόσμου, την οποία μακαρίζουν και τιμούν όλες οι γενιές των
ανθρώπων, ας προσευχηθούμε με πίστη και ευλάβεια, ψάλλοντας:

Η κεχαριτωμένη Μαρία, * ας μεσιτεύει για όλους μας!

-Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που χορήγησες στην Παναγία Θεο-
τόκο να συμμετάσχει, τόσο με το σώμα όσο και με την ψυχή της,
στη δόξα του αναστημένου Χριστού,* οδήγησέ μας στην αιώνια
δόξα σου.

-Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που χάρισες στους χριστιανούς τη
Μαρία ως μητέρα,* χορήγησε με τη μεσιτεία της την υγεία στους
αρρώστους, την παρηγοριά στους λυπημένους, την άφεση στους
αμαρτωλούς και σε όλους μας την ειρήνη και τη σωτηρία.

-Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που κόσμισες με κάθε χάρη την Αει-
πάρθενο Μαρία,* χαροποίησέ μας με τα δώρα του Πνεύματός
σου.

-Κύριε και Θεέ μας, κάμε να έχει η Εκκλησία σου μια καρδιά
και μια ψυχή, * και δώσε μας να παραμένουμε προσηλωμένοι
στην προσευχή μαζί με τη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού, του
Υιού σου.

-Κύριε και Θεέ μας, Εσύ που έστεψες τη Μαρία βασίλισσα
ουρανού και γης, * χάρισε στους νεκρούς αδελφούς μας την αιώ-
νια χαρά, στη γιορτινή σύναξη των αγίων σου.

Θεέ Πατέρα, Εσύ που έδωσες ως Μητέρα και Βασίλισσα την
Παρθένο Μαρία, κάμε ώστε με τη μεσιτεία της να αποκτήσουμε
τη δόξα της Βασιλείας σου.  Διά μέσου του Ιησού Χριστού του
Κυρίου μας.  Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τα δώρα μας,
ενώ τελούμε την εορτή της μακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας,
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και σε παρακαλούμε να μας βοηθάει πάντοτε
εκείνος ο οποίος επάνω στον Σταυρό
σου προσέφερε τον εαυτό του θυσία άμωμη,
και ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 1, 45

Είσαι μακαρία, διότι πίστεψες ότι θα εκπληρωθούν 
τα λόγια που αναγγέλθηκαν σε εσένα από τον Κύριο.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τώρα που λάβαμε τα ουράνια Μυστήρια,
ικετευτικά σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσε εμάς οι οποίοι τιμούμε ευλαβικά
τη μνήμη της Αειπαρθένου Μαρίας,
να γίνουμε συμμέτοχοι στο ουράνιο συμπόσιο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

24 Αυγούστου

Αγίου Βαρθολομαίου, Αποστόλου

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ψλ 96 [95], 2-3

Από ημέρα σε ημέρα να αναγγέλλετε τη σωτηρία του, 
να αναγγέλλετε ανάμεσα στα έθνη τη δόξα του.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.
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Συναπτή δέηση 

Ενδυνάμωσε μέσα μας, Κύριε, την ίδια εκείνη πίστη,
με την οποία ο άγιος απόστολος Βαρθολομαίος
έμεινε πιστός στον Υιό σου,
και, χάρη στη μεσιτεία του, αξίωσε την Εκκλησία σου
να γίνει για όλους τους λαούς Μυστήριο σωτηρίας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Πάνω στα θεμέλια ήταν τα δώδεκα ονόματα

των Αποστόλων του Αρνιού.

Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη (21,9β-14).

Ήλθε ένας από τους επτά αγγέλους και μίλησε μαζί μου και
μου είπε: «Έλα και θα σου δείξω τη νύφη, τη γυναίκα του Αρνι-
ού». Και σε έκσταση με έφερε πάνω σε ένα μεγάλο και υψηλό
βουνό και μου έδειξε την αγία πόλη, την Ιερουσαλήμ, που κατέ-
βαινε απ' τον ουρανό, απ' το Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού.
Η λάμψη της έμοιαζε με πολυτιμώτατη πέτρα, σαν τον ίασπη
που κρυσταλλολάμπει. Έχει ένα μεγάλο και υψηλό τείχος. Έχει
και δώδεκα πύλες και πάνω στις πύλες δώδεκα αγγέλους και
ονόματα χαραγμένα πάνω τους, που είναι τα ονόματα των δώδε-
κα φυλών των γιων του Ισραήλ. Προς την ανατολή τρεις πύλες
και προς βορρά τρεις πύλες και προς νότο τρεις πύλες και προς
δυσμάς τρεις πύλες. Και το τείχος της πόλης είχε δώδεκα θεμέ-
λια και πάνω τους τα δώδεκα ονόματα, των δώδεκα αποστόλων
του Αρνιού.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Οι άγιοί σου, Κύριε, * 
κάνουν γνωστή τη δόξα της βασιλείας σου.
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Ψαλμός 145 (144) [10-11. 12-13αβ .17-18]

Ας σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλα τα έργα σου,   *
κι οι άγιοί σου ας σ’ ευλογήσουν.
Ας πουν τη δόξα της βασιλείας σου   *
κι ας μιλήσουν για τη δύναμή σου. Αντ.

ώστε γνωστά να κάνουν   †
τα κατορθώματά σου στους ανθρώπους,   *
τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια της βασιλείας σου.
Η βασιλεία σου βασιλεία όλων των αιώνων,   *
σε κάθε γενεά και γενεά η δεσποτεία σου. Αντ.

Δίκαιος ο Κύριος σε όλες τις οδούς του,   *
και άγιος σε όλα του τα έργα.
Κοντά είναι ο Κύριος σε όποιον τον επικαλείται,   * 
σε όποιον τον επικαλείται με ειλικρίνεια. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Ιω 1,50

Αλληλούια.
Ραββί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Αυτός, πραγματικά, είναι ένας Ισραηλίτης 

στον οποίο δεν υπάρχει δόλος.

 Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (1,46-51).

Τον καιρό εκείνο, συνάντησε ο Φίλιππος το Ναθαναήλ και
του λέει: «Βρήκαμε αυτόν για τον οποίο έγραψε ο Μωϋσής στο
νόμο και οι προφήτες. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ απ΄τη
Ναζαρέτ». Του λέει ο Ναθαναήλ: «Μπορεί να βγει τίποτα το
καλό απ΄τη Ναζαρέτ;» Του λέει ο Φίλιππος: «Έλα να δεις». 

Είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ να έρχεται προς το μέρος του και
είπε γι’ αυτόν: «Αυτός, πραγματικά, είναι ένας Ισραηλίτης στον
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οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέει ο Ναθαναήλ: «Από πού με
ξέρεις;» Του απάντησε ο Ιησούς και του είπε: «Προτού σε φωνά-
ξει ο Φίλιππος, που ήσουν κάτω από τη συκιά, σε είδα». Του
απάντησε ο Ναθαναήλ: «Ραββί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ
είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Του απάντησε ο Ιησούς και του
είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά, πιστεύ-
εις; Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». 

Και του λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω: Θα δείτε τον ουρα-
νό ανοικτό  και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν επάνω στον Υιό του ανθρώπου». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε ο Θεός,
εορτάζοντας τη μνήμη του αγίου αποστόλου Βαρθολομαίου,
σε παρακαλούμε, χάρη στη μεσιτεία του,
να λάβουμε τη βοήθειά σου
εμείς οι οποίοι τελούμε προς τιμήν του
τη δοξαστική αυτή θυσία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 392-393.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 22, 29-30

Όπως ο Θεός Πατέρας μου έδωσε τη Βασιλεία,
θα σας δώσω και εγώ το δικαίωμα
να τρώγετε και να πίνετε στην τράπεζά μου, στη Βασιλεία μου,
λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εορτάζοντας, Κύριε,
τη μνήμη του αγίου αποστόλου Βαρθολομαίου,
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λάβαμε την εγγύηση της αιώνιας σωτηρίας.
κάμε, σε παρακαλούμε, το ιερό αυτό Μυστήριο
να παραμένει για μας βοήθεια
και στην παρούσα ζωή και στη μέλλουσα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

29 Αυγούστου

Του Μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννη,
Προδρόμου και Βαπτιστή

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 119 [118], 46-47

Θα ομιλώ για τις αποφάσεις σου, Κύριε, 
ενώπιον των βασιλέων και δεν θα ντρέπομαι.
Θα μελετώ τις εντολές σου, αυτές που έχω αγαπήσει. 

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, θέλησες ώστε ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής,
και στη γέννηση και στο θάνατο,
να γίνει πρόδρομος του Υιού σου.
Αξίωσε και εμάς, σε παρακαλούμε,
ακολουθώντας τα παραδείγματα του ατρόμητου αυτού μάρτυρα
της αλήθειας και της δικαιοσύνης,
να ομολογούμε και να κηρύττουμε με θάρρος τη διδασκαλία σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

197ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



Πρώτο Ανάγνωσμα
Να πεις σ' αυτούς όλα όσα εγώ σε διατάζω. 

Μη φοβηθείς μπροστά τους.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία (1,17-19).

Εκείνες τις ημέρες, μου απηύθυνε ο Κύριος το λόγο του και
μου είπε: «Να περιζώσεις την οσφύ σου και να σηκωθείς και να
τους πεις όλα όσα εγώ θα σε προστάξω. Να μη φοβηθείς από το
πρόσωπό τους, μήπως και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία
μπροστά τους. Επειδή εγώ σε έβαλα σήμερα σαν μια οχυρή πόλη
και σαν μια σιδερένια στήλη και σαν χάλκινο τείχος εναντίον
ολόκληρης της γης, ενάντια στους βασιλείς του Ιούδα, ενάντια
στους άρχοντές του, ενάντια στους ιερείς του και ενάντια στο
λαό της γης. Και θα σε πολεμήσουν, όμως δε θα υπερισχύσουν
εναντίον σου, επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω,
λέει ο Κύριος». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, * θα αναγγείλει το στόμα μου!

Ψαλμός 71(70) [1-2. 3-4α. 5-6αβ και 17]

Σ’ εσένα, Κύριε, ήλπισα,   *
ας μην ντροπιαστώ ποτέ μου.
Χάρη στη δικαιοσύνη σου   †
ελευθέρωσέ με και γλίτωσέ με,   *
γύρε πάνω μου το αυτί σου και σώσε με. Αντ.

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις,
επειδή εσύ είσαι κραταίωμά μου   *
και καταφύγιό μου.
Θεέ μου, γλίτωσέ με από του αμαρτωλού το χέρι. Αντ.
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Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι η προσδοκία μου,   *
Κύριε, είσαι η ελπίδα μου από τη νεότητά μου.
Επάνω σου στηρίχτηκα από τα μητρικά τα σπλάχνα,   †
από την κοιλία της μητέρας μου είσαι ο προστάτης μου. Αντ.

Το στόμα μου θα εξαγγείλει τη δικαιοσύνη σου,   †
όλη την ημέρα τη σωτηρία σου,   
Κι έρχομαι του Κυρίου ν’ αφηγηθώ τα κατορθώματα.   *
Κύριε, θυμάμαι τη δικαιοσύνη σου, τη δική σου μόνο.
Με δίδαξες, Θεέ, από τη νεότητά μου,   * 
κι ως τώρα αναγγέλλω τα θαυμάσιά σου. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Ιωάννης κήρυξε πριν τον ερχομό του Χριστού.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (13,22-26).

Τις ημέρες εκείνες μιλούσε ο Παύλος και έλεγε: «Ο Κύριος
ανέδειξε ως βασιλιά των προγόνων μας το Δαβίδ, για τον οποίο
είπε δίνοντας μαρτυρία: «Βρήκα το Δαβίδ, το γιο του Ιεσσαί,
άνδρα κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα εκτελέσει όλα τα θελή-
ματά μου».

Από τους απογόνους του, σύμφωνα με την υπόσχεση, ο Θεός
έφερε σωτήρα στον Ισραήλ τον Ιησού, αφού ο Ιωάννης κήρυξε
πριν από την είσοδό του στον κόσμο βάπτισμα μετανοίας σε όλο
το λαό Ισραήλ. Κι ο Ιωάννης καθώς ολοκλήρωνε την πορεία του
έλεγε: «Τι νομίζετε πως είμαι εγώ; Δεν είμαι εγώ, αλλά να, έρχε-
ται μετά από εμένα αυτός του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το
σανδάλι των ποδιών του».

Άνδρες αδελφοί, γιοί της γενεάς του Αβραάμ και όσοι μετα-
ξύ σας είσθε φοβούμενοι το Θεό, για μας στάλθηκε ο λόγος
αυτής της σωτηρίας. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Μτ 5,10

Αλληλούια.  
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη,
διότι δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών.  
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Θέλω να μου δώσεις αμέσως, πάνω σε ένα δίσκο,

την κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή.

 Ανάγνωσμα από το κατά Μάρκο άγιο Ευαγγέλιο (6,17-29).

Τον καιρό εκείνο, ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον
Ιωάννη και τον έδεσε στη φυλακή, εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της
γυναίκας του Φιλίππου, του αδελφού του, επειδή την είχε νυμ-
φευθεί. 'Ελεγε, πράγματι, ο Ιωάννης στον Ηρώδη: «Δεν σου επι-
τρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Και η Ηρωδιά-
δα τον μισούσε και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δε μπορούσε,
επειδή ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, γνωρίζοντας ότι είναι
άνδρας δίκαιος και άγιος και γι' αυτό τον προστάτευε. Αν και,
ακούγοντάς τον απορούσε πολύ, τον άκουγε ευχαρίστως.

Η κατάλληλη μέρα ήλθε, όταν ο Ηρώδης έκανε δείπνο στους
μεγιστάνες του και στους χιλίαρχους και τους προύχοντες της
Γαλιλαίας για τα γενέθλιά του. Τότε μπήκε η κόρη του, εκείνη της
Ηρωδιάδας, που όταν χόρεψε άρεσε στον Ηρώδη και στους συν-
δαιτημόνες. Είπε ο βασιλιάς στο κορίτσι: «Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις
και θα σου το δώσω». Και της έδωσε πολλούς όρκους: «Ό,τι και
να μου ζητήσεις θα σου δώσω, μέχρι το μισό βασίλειό μου».

Κι αυτή βγήκε και είπε στη μητέρα της: «Τι να ζητήσω;». Κι
εκείνη της είπε: «Το κεφάλι του Ιωάννη του βαπτιστή». Κι αμέ-
σως μπήκε μέσα γρήγορα εκεί που ήταν ο βασιλιάς και ζήτησε
λέγοντας: «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του
Ιωάννη του Βαπτιστή πάνω σ' ένα πιάτο». Κι ο βασιλιάς λυπήθη-
κε πολύ, αλλά εξαιτίας των όρκων και των παρόντων δε θέλησε
να της το αρνηθεί. Κι αμέσως ο βασιλιάς έστειλε ένα φρουρό με
τη διαταγή να φέρουν το κεφάλι του Ιωάννη. Κι εκείνος πήγε και
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τον αποκεφάλισε στη φυλακή κι έφερε το κεφάλι του πάνω σ'
ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι και το κορίτσι το έδωσε στη
μητέρα της. 

Όταν το έμαθαν οι μαθητές του πήγαν και σήκωσαν το
πτώμα του και το έβαλαν σε μνήμα.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας επικαλεσθούμε με ταπεινοσύνη το έλεος του Θεού Πατέ-

ρα, το οποίο φανέρωσε με την αποστολή τού Ιωάννη ως Προ-
δρόμου του Υιού του. Ας ψάλλουμε: 

Σώσε το λαό σου, Κύριε, * χάρη στη μεσιτεία 
του Προδρόμου!

-Για τους υιούς Ισραήλ, για να φθάσουν να γνωρίσουν τον
Ιησού Χριστό ως σωτήρα του κόσμου, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για την ευημερία και την πνευματική πρόοδο όλων των
εθνών, ώστε οι πολίτες των να απολαμβάνουν το δικαίωμα της
ελευθερίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους αμαρτωλούς, τους φτωχούς και όσους καταδιώκο-
νται για χάρη της δικαιοσύνης, ώστε ο λόγος του Προδρόμου να
ρίξει φως μέσ' τη ζωή τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς οι οποίοι τιμούμε τη μνήμη του ένδοξου
Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, ώστε με τη ζωή μας να γίνου-
με πρόδρομοι του Ιησού μέσα στον κόσμο, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.
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Ευλόγησε, Κύριε, σε παρακαλούμε, το λαό σου, ο οποίος εμπι-
στεύεται στη μεσιτεία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και
χορήγησέ μας ό,τι με πίστη σου ζητούμε.  Διά του Ιησού Χριστού
του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων.  Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Με την ιερή αυτή θυσία την οποία σου προσφέρουμε, 
Κύριε ο Θεός,
βοήθησέ μας να βαδίζουμε στην οδό την ευθεία,
την οποία κήρυξε ο άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής,
ως «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»,
και την οποία σφράγισε γενναία με το αίμα του μαρτυρίου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Η αποστολή του Προδρόμου

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. 

Τη μεγαλοσύνη σου δοξολογούμε,
για τον πρόδρομο του Υιού σου, τον μακάριο Ιωάννη,
το μόνο που περιέβαλες με δόξα ασύγκριτη
από όλους τους υιούς των ανθρώπων.
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Αυτός, πράγματι, χαρά μεγάλη με τη γέννησή του σκόρπισε,
και, πριν ακόμη γεννηθεί,
σκίρτησε στα σπλάχνα της μητέρας του
για τον ερχομό της σωτηρίας των ανθρώπων.
Ήταν επίσης ο μόνος από όλους τους προφήτες
ο οποίος έδειξε τον Χριστό ως Αμνό της λυτρώσεώς μας.

Αλλά και στον Ιορδάνη, για να εξαγνισθούν τα ύδατα,
βάπτισε τον ίδιο το δημιουργό του Βαπτίσματος.
Και προσφέροντας, τέλος, το αίμα του,
αξιώθηκε για εκείνον να δώσει την υπέρτατη μαρτυρία.

Γι’ αυτό και εμείς, με τις ουράνιες Δυνάμεις,
διαρκώς εδώ στη γη σε δοξολογούμε
και στη μεγαλειότητά σου διαρκώς ψάλλουμε.

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 3, 27. 30

Αποκρίθηκε ο Ιωάννης:
Εκείνος πρέπει να αυξάνει, ενώ εγώ να ελαττώνομαι.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εορτάζοντας τη μνήμη του μαρτυρίου 
του αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
σε ικετεύουμε, Κύριε, 
αξίωσέ μας, να τιμούμε τα σωτήρια Μυστήρια 
και να χαιρόμαστε περισσότερο 
για τους καρπούς της σωτηρίας 
τους οποίους για εμάς παρήγαγαν.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

3 Σεπτεμβρίου

Αγίου Γρηγορίου του Μεγάλου,
Πάπα και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ο μακάριος Γρηγόριος, 
που ανυψώθηκε στην καθέδρα του Πέτρου, 
αναζητούσε πάντοτε το πρόσωπο του Κυρίου 
και ζούσε στο μεγαλείο της αγάπης του.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος με στοργή φροντίζεις για το λαό σου
και με αγάπη τον κυβερνάς,
χάρη στη μεσιτεία του αγίου πάπα Γρηγορίου,
χορήγησε πνεύμα σοφίας σε όσους ανέθεσες 
την ευθύνη της διαποιμάνσεως μέσα στην Εκκλησία,
ώστε η πρόοδος του ποιμνίου προς την αγιότητα
να αποτελέσει και την αιώνια χαρά των ποιμένων.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



Πρώτο Ανάγνωσμα
Κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό. 

Εμείς είμαστε δούλοι δικοί σας, για χάρη του Ιησού.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (4,1-2.5-7).

Αδελφοί, κατέχοντας αυτή τη διακονία, που από έλεος μας
δόθηκε, δε χάνουμε το θάρρος μας. Αντίθετα, απαρνηθήκαμε
ό,τι από ντροπή κρύβουν οι άνθρωποι, και δεν συμπεριφερόμα-
στε με πανουργία ούτε νοθεύομε το λόγο του Θεού, αλλά συνι-
στάμε τους εαυτούς μας με τη φανέρωση της αλήθειας, μπροστά
σε κάθε ανθρώπινη συνείδηση, ενώπιον του Θεού.

Πράγματι, δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας αλλά τον Ιησού
Χριστό Κύριο, ενώ τους εαυτούς μας τους θεωρούμε δούλους
δικούς σας, για χάρη του Ιησού. Ο Θεός είναι αυτός που είπε να
λάμψει το φως μέσα από το σκοτάδι. Αυτός έλαμψε μέσα στις
καρδιές σας, για να κάμει να φωτιστεί η γνώση της δόξας του
Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Αυτό το θησαυρό τον έχουμε μέσα σε πήλινα σκεύη, ώστε η
υπεροχή της δύναμης να ανήκει στο Θεό και να μην προέρχεται
από εμάς.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο *           
και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την πλάση.

Ψαλμός 117 (116)

Υμνείτε τον Κύριο, όλα τα έθνη,   *
όλοι οι λαοί αυτόν να εξυμνείτε. Αντ.

Επειδή πανίσχυρο για μας είναι το έλεός του,   *
και η πιστότητα του Κυρίου μένει στους αιώνες. Αντ.
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Προκείμενο Ευαγγελίου                                                        Ιω 15, 15

Αλληλούια. 
Εσάς σας ονόμασα φίλους, λέει ο Κύριος,
διότι σας έκαμα γνωστά,
όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Σας διαθέτω τη βασιλεία, όπως την διέθεσε κι ο Πατέρας 

σε μένα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (22,24-30).

Τον καιρό εκείνο, έγινε και μια φιλονικία ανάμεσα στους
μαθητές για το ποιός μεταξύ τους έπρεπε να θεωρηθεί ανώτε-
ρος. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Οι βασιλιάδες των εθνών ασκούν
πάνω τους απόλυτη κυριαρχία κι αυτοί που τα εξουσιάζουν ονο-
μάζονται ευεργέτες. Όμως δεν θα είναι έτσι και με σας, αλλά
εκείνος που είναι ανώτερος ανάμεσά σας, να είναι όπως ο πιο
μικρός. Και ο αρχηγός να είναι σαν τον υπηρέτη σας. Διότι ποιός
είναι ανώτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή εκείνος που
υπηρετεί; Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι; Αλλά εγώ
είμαι ανάμεσά σας σαν τον υπηρέτη.

Εσείς είσθε εκείνοι που μείνατε κοντά μου στους πειρασμούς
μου. Κι εγώ σας διαθέτω τη βασιλεία, όπως την διέθεσε κι ο
Πατέρας σε μένα, ώστε να τρώτε και να πίνετε στο τραπέζι μου
στη βασιλεία μου. Και θα καθίστε πάνω σε θρόνους για να κρί-
νετε τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441-442.

Δέηση προσκομιδής

Στρέψε την προσοχή σου προς εμάς, Κύριε,
και δέξου τη θυσία την οποία σου προσφέρουμε
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τιμώντας τη μνήμη του αγίου Γρηγορίου,
εφόσον με αυτήν θέλησες να ελευθερώσεις 
από τις αμαρτίες τους όλους τους ανθρώπους.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Ποιμένων, σελ. 398.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 12, 42

Πιστός και συνετός οικονόμος, 
τον οποίο ο κύριός του θα τον διορίσει υπεύθυνο για τους υπηρέτες,
ώστε να μοιράζει την κατάλληλη στιγμή το μερίδιο της τροφής.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
όσους τρέφεις με τον Χριστό, τον Άρτο τον ζωντανό,
ας τους διδάσκεις με τον Χριστό διδάσκαλο,
ώστε, κατά το παράδειγμα του αγίου Γρηγορίου,
να εννοήσουν καλύτερα την αλήθειά σου
και αυτήν να διαδίδουν με αγάπη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

8 Σεπτεμβρίου

Του Γενεθλίου της Μακαρίας
Αειπαρθένου Μαρίας

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ας εορτάσουμε με ευφροσύνη
τη Γέννηση της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
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από την οποία γεννήθηκε ο ήλιος της δικαιοσύνης,
ο Χριστός, ο Κύριός μας.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
χορήγησε στους πιστούς σου το θησαυρό της ουράνιας χάρης,
και, εφόσον η μητρότητα της Αειπαρθένου Μαρίας
είναι για μας η αρχή της σωτηρίας,
η εορτή της γεννήσεώς της ας μας χορηγεί άφθονη την ειρήνη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ωσότου γεννήσει αυτή που μέλλει να γεννήσει.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Μιχαία (5,1-4α).

Αυτά λέει ο Κύριος: «Κι εσύ, Βηθλεέμ του Εφραθά, τόσο
μικρή ανάμεσα στις πόλεις του Ιούδα, από σένα θα βγεί για μένα
εκείνος που θα είναι άρχοντας πάνω στον Ισραήλ. Η αρχή του
θα είναι από την αρχή, από τις αιώνιες μέρες. Για τούτο, ο
Κύριος θα τους παραδώσει στην εξουσία ξένων, ωσότου γεννή-
σει αυτή που μέλλει να γεννήσει. Και το υπόλοιπο των αδελφών
του θα επιστρέψει στους γιους του Ισραήλ. Αυτός θα σταθεί εκεί
και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη δόξα του Ονό-
ματος του Κυρίου του Θεού του. Και θα επιστρέψουν, επειδή
τώρα αυτός θα δοξασθεί, μέχρι τα πέρατα της γης. Αυτός ο ίδιος
θα είναι η ειρήνη».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Χαίρομαι και αγάλλομαι, * για τον Κύριο! 
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Ψαλμός 13 (12) [6αβ. 6γ]

Όμως εγώ ήλπισα στο έλεός σου,   †
θ’ αγαλλιάσει η καρδιά μου για τη σωτηρία σου.  Αντ.

θα ψάλλω στον Κύριο επειδή αυτός μ’ ευεργέτησε. *
Θα υμνήσω το όνομα του Υψίστου Κυρίου.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Αυτούς που ο Θεός προεγνώρισε, αυτούς και προόρισε.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους  (8,28-30).

Αδελφοί, γνωρίζουμε ότι για εκείνους που αγαπούν το Θεό,
όλα συνεργούν προς το καλό, για εκείνους που είναι καλεσμένοι
σύμφωνα με το σχέδιό του. Γιατί εκείνους που από πάντα γνώρι-
ζε, τους προόρισε να γίνουν σύμμορφοι προς την εικόνα του Υιού
του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια.
Κι αυτούς που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Κι αυτούς που
κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και
τους δόξασε.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια. 
Μακαρία είσαι Αειπάρθενε Μαρία,
και αντάξια για κάθε έπαινο,
επειδή από σένα ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης,
ο Χριστός ο Θεός και Κύριός μας.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (1,1-16.18-23).

Βιβλίο της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, γιου του Δαβίδ,
γιου του Αβραάμ.

Από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισαάκ, από τον Ισαάκ γεννή-
θηκε ο Ιακώβ, από τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιούδας και τα αδέλ-
φια του. Από τον Ιούδα και τη Θάμαρ γεννήθηκε ο Φάρες και ο
Ζάρα, από το Φάρες γεννήθηκε ο Εσρώμ, από τον Εσρώμ γεννή-
θηκε ο Αράμ, από τον Αράμ γεννήθηκε ο Αμιναδάβ, από τον Αμι-
ναδάβ γεννήθηκε ο Ναασσών, από το Ναασσών γεννήθηκε ο
Σαλμών, από το Σαλμών και τη Ραχάβ γεννήθηκε ο Βοός, από το
Βοός και τη Ρουθ γεννήθηκε ο Ωβήδ, από τον Ωβήδ γεννήθηκε ο
Ιεσσαί, από τον Ιεσσαί γεννήθηκε ο Δαβίδ ο βασιλιάς.

Από το Δαβίδ και τη γυναίκα του Ουρία γεννήθηκε ο Σολο-
μών, από το Σολομώντα γεννήθηκε ο Ροβοάμ, από το Ροβοάμ
γεννήθηκε ο Αβιά, από τον Αβιά γεννήθηκε ο Ασάφ, από τον
Ασάφ γεννήθηκε ο Ιωσαφάτ, από τον Ιωσαφάτ γεννήθηκε ο
Ιωράμ, από τον Ιωράμ γεννήθηκε ο Οζίας, από τον Οζία γεννή-
θηκε ο Ιωαθάμ, από τον Ιωαθάμ γεννήθηκε ο Αχάζ, από τον
Αχάζ γεννήθηκε ο Εζεκίας, από τον Εζεκία γεννήθηκε ο Μανασ-
σής, από το Μανασσή γεννήθηκε ο Αμών, από τον Αμών γεννή-
θηκε ο Ιωσίας, από τον Ιωσία γεννήθηκε ο Ιεχονίας και τα αδέλ-
φια του, την εποχή της εξορίας στη Βαβυλώνα.

Μετά την εξορία στη Βαβυλώνα, από τον Ιεχονία γεννήθηκε
ο Σαλαθιήλ, από το Σαλαθιήλ γεννήθηκε ο Ζοροβαβέλ, από το
Ζοροβαβέλ γεννήθηκε ο Αβιούδ, από τον Αβιούδ γεννήθηκε ο
Ελιακίμ, από τον Ελιακίμ γεννήθηκε ο Αζώρ, από τον Αζώρ γεν-
νήθηκε ο Σαδώκ, από το Σαδώκ γεννήθηκε ο Αχίμ, από τον Αχίμ
γεννήθηκε ο Ελιούδ, από τον Ελιούδ γεννήθηκε ο Ελεάζαρ, από
τον Ελεάζαρ γεννήθηκε ο Ματθάν, από το Ματθάν γεννήθηκε ο
Ιακώβ, από τον Ιακώβ γεννήθηκε ο Ιωσήφ, που ήταν ο άνδρας
της Μαρίας, η οποία γέννησε τον Ιησού, το λεγόμενο Χριστό.

Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον εξής τρόπο:
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'Οταν αρραβωνιάσθηκε η Μαρία, η μητέρα του, με τον Ιωσήφ,
βρέθηκε έγκυος από το 'Αγιο Πνεύμα πριν ακόμα πάνε να
ζήσουν μαζί. Αλλά ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, επειδή ήταν δίκαιος
και δεν ήθελε να την καταγγείλει δημόσια, θέλησε να τη χωρίσει
στα κρυφά. Ενώ ο Ιωσήφ τα σκεφτόταν όλα αυτά, άγγελος του
Κυρίου του φανερώθηκε σε όνειρο και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του
Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις τη Μαρία, τη γυναίκα σου, διότι
εκείνο που γεννήθηκε μέσα της είναι από το 'Αγιο Πνεύμα. Και
θα γεννήσει ένα γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός,
πράγματι, θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους».

Και όλα αυτά έγιναν, για να εκπληρωθεί ό,τι ειπώθηκε απ'
τον Κύριο, μέσω του προφήτη που είπε: «Η παρθένος θα συλλά-
βει και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανου-
ήλ», το οποίο μεταφράζεται: ο Θεός είναι μαζί μας.

Λόγος του Κυρίου.

ή  Σύντομο: 

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (1,18-23).

Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον εξής τρόπο:
'Οταν αρραβωνιάσθηκε η Μαρία, η μητέρα του, με τον Ιωσήφ,
βρέθηκε έγκυος από το 'Αγιο Πνεύμα πριν ακόμα πάνε να
ζήσουν μαζί. Αλλά ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, επειδή ήταν δίκαιος
και δεν ήθελε να την καταγγείλει δημόσια, θέλησε να τη χωρίσει
στα κρυφά. Ενώ ο Ιωσήφ τα σκεφτόταν όλα αυτά, άγγελος του
Κυρίου του φανερώθηκε σε όνειρο και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του
Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις τη Μαρία, τη γυναίκα σου, διότι
εκείνο που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και
θα γεννήσει ένα γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς. Αυτός,
πράγματι, θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους».

Και όλα αυτά έγιναν, για να εκπληρωθεί ό,τι ειπώθηκε απ'
τον Κύριο, μέσω του προφήτη που είπε: «Η παρθένος θα συλλά-
βει και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανου-
ήλ», το οποίο μεταφράζεται: ο Θεός είναι μαζί μας.

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ενώ εορτάζουμε με χαρά τη Γέννηση της Αειπαρθένου

Μαρίας, μητέρας του Θεού και των ανθρώπων, ας απευθύνουμε
τις ικεσίες μας στο Θεό Πατέρα, μέσω του Υιού του Ιησού Χρι-
στού, για την Εκκλησία και για την ειρήνη όλου του κόσμου. Ας
ψάλλουμε:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε με τη μεσιτεία της
Αειπαρθένου Μαρίας να διατηρεί την ενότητά της και να είναι
μυστήριο σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

-Για τους κυβερνήτες των εθνών, ώστε, από αγάπη προς το
Θεό και τον άνθρωπο, να φροντίζουν να γίνονται σεβαστά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κάθε είδους
ανάγκη, ώστε να βρουν στην Παναγία τη Μητέρα εκείνη που δεν
τους εγκαταλείπει, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τα αθώα θύματα των εκτρώσεων και των κακοποιήσε-
ων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς τους εδώ συγκεντρωμένους, οι οποίοι τιμού-
με τη Γέννηση της Παναγίας Μητέρας μας, ώστε να έχουμε την
προστασία και τη βοήθειά της στο δρόμο της σωτηρίας, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα μας, Εσύ που εισακούς τις προσευχές των παιδιών
σου όταν προστρέχουν σε Σένα, εισάκουσε και τις ικεσίες της
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Παναγίας Μητέρας μας, η οποία ανελλιπώς μεσιτεύει για μας,
που πορευόμαστε προς τη Βασιλεία σου. Διά του Ιησού Χριστού
του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων. Αμήν.

Δέηση προσκομιδής

Κύριε, τιμώντας με χαρά τη γέννηση 
της Μακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας, 
σου προσφέρουμε τα δώρα μας και ταπεινά σε ικετεύουμε,
ας μας ενισχύει η ανθρώπινη φύση του Υιού σου, 
ο οποίος δέχθηκε να λάβει σάρκα από αυτή την Παρθένο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 1: «Τιμώντας την εορτή της Γεννήσε-
ως», σελ. 389. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ησ 7, 14. Μτ 1, 21

Ιδού η παρθένος θα γεννήσει υιό.
Αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ας αγάλλεται, Κύριε, η Εκκλησία σου,
την οποία έθρεψες με τα ιερά Μυστήρια,
και ας χαίρεται για τη Γέννηση
της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
η οποία ήταν για τον κόσμο η ελπίδα και η αυγή της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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12 Σεπτεμβρίου 

Αγιοτάτου Ονόματος της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ιδθ 13, 18-19

Ευλογημένη είσαι συ, Αειπάρθενε Μαρία,
από τον Κύριο τον Θεό τον Ύψιστο, 
περισσότερο από όλες τις γυναίκες της γης,
διότι το όνομά σου δόξασε πολύ ο Κύριος,
ώστε ο έπαινός σου δεν θα εκλείψει από το στόμα των ανθρώπων.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, 
χορήγησε τα δώρα της ευσπλαχνίας σου. 
σε όσους τιμούν το ένδοξο όνομα 
της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας, 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Εχθρότητα θα θέσω ανάμεσα σε σένα και τη γυναίκα,

τον απόγονό σου και τον απόγονό της.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γενέσεως  (3,9-15.20).

Μετά που ο Αδάμ έφαγε από το δέντρο, ο Κύριος ο Θεός τον
φώναξε και του είπε: «Πού είσαι». Κι αυτός απάντησε: «Άκουσα
τη φωνή σου στον παράδεισο. Φοβήθηκα, επειδή είμαι γυμνός
και κρύφτηκα».

Του είπε πάλι: «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός, παρά
το ότι έφαγες από το δέντρο που σε είχα διατάξει να μην φας».
Είπε ο Αδάμ: «Η γυναίκα, που μου έδωσες για σύντροφό μου,
εκείνη μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Ο Κύριος ο Θεός
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είπε στη γυναίκα: «Γιατί το έκαμες αυτό;». Κι η γυναίκα απά-
ντησε: «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα».

Τότε ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι: «Επειδή το έκαμες αυτό,
να είσαι καταραμένο ανάμεσα σ’ όλα τα ζώα, και σ’ όλα τα άγρια
θηρία. Θα σέρνεσαι πάνω στο στήθος σου και χώμα θα τρως όλες
τις ημέρες της ζωής σου. Εχθρότητα θα θέσω ανάμεσα σε σένα
και τη γυναίκα, στον απόγονό σου και τον απόγονό της. Αυτός θα
σου συντρίψει το κεφάλι, και εσύ θα του κεντήσεις τη φτέρνα».

Και ο Αδάμ ονόμασε τη γυναίκα του Εύα, επειδή αυτή ήταν
η μητέρα όλων των ζώντων. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Εσύ είσαι το καύχημα του λαού μας * 
Υπεραγία Θεοτόκε Μαρία

Ιδθ 13,23βγ-24α. 25αβγ

Ευλογημένη είσαι συ, κόρη, από τον Κύριο, τον Θεό τον Ύψιστο, †
ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες στη γη επάνω.* 
Ευλογημένος ο Κύριος, ο οποίος έπλασε
τον ουρανό και τη γη. Αντ.

Διότι σήμερα μεγάλυνε πολύ το όνομά σου, †
ώστε ποτέ δεν θα εκλείψει ο έπαινός σου στα χείλη
των ανθρώπων,*
αλλά αιώνια θα θυμούνται τη δύναμη του Κυρίου. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Αυτούς που ο Θεός προεγνώρισε, αυτούς και προόρισε.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους  (8,28-30).

Αδελφοί, γνωρίζουμε ότι για εκείνους που αγαπούν το Θεό, όλα
συνεργούν προς το καλό, για εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμ-
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φωνα με το σχέδιό του. Γιατί εκείνους που από πάντα γνώριζε, τους
προόρισε να γίνουν σύμμορφοι προς την εικόνα του Υιού του, για
να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Κι αυτούς
που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Κι αυτούς που κάλεσε, αυτούς
και δικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς και τους δόξασε.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,28

Αλληλούια.
Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου,
και είσαι ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Το όνομα της παρθένου ήταν Μαριάμ.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-38).

Τον καιρό εκείνο, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια
πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένο
αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενεά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο
άγγελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχτηκε από αυτό το λόγο και
σκεπτόταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της
είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό.
Και ιδού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, που θα τον ονο-
μάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του
Υψίστου, και θα του δώσει ο Κύριος, ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ,
του πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα επάνω στη γενεά
του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος».

Είπε τότε η Μαρία στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού
δε γνωρίζω άνδρα;». Κι ο άγγελος απαντώντας της είπε: «Το
Άγιο Πνεύμα θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα
σε επισκιάσει. Γι' αυτό, και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομα-
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στεί άγιο, Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ, η συγγενής σου, συνέλαβε
γιο στα γηρατειά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμο-
σύνης, αυτής που την αποκαλούσαν στείρα. Διότι για το Θεό
κανένας λόγος δεν είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί». Είπε
τότε η Μαρία: «Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα
σύμφωνα με το λόγο σου». Κι αναχώρησε από αυτήν ο άγγελος.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Παντοδύναμε Θεέ,
η μεσιτεία της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας 
να καταστήσει ευάρεστα σ’ εσένα 
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, 
και εμάς, οι οποίοι τιμούμε το όνομά της, 
να μας κάνει δεκτούς στη μεγαλειότητά σου. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 1, 48 

Όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν,
διότι ο Θεός κοίταξε την ταπείνωση της δούλης του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Με τη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας,
είθε να αποκτήσουμε τη χάρη της ευλογίας σου, Κύριε, 
ώστε τιμώντας το σεπτό όνομά της 
να αισθανόμαστε πάντοτε τη βοήθειά της. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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14 Σεπτεμβρίου

Της Υψώσεωςτου Τιμίου Σταυρού

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Γαλ 6, 14

Εμείς, λοιπόν, πρέπει να καυχόμαστε,
στον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Επί του οποίου βρίσκεται η σωτηρία,
η ζωή και η ανάστασή μας,
και χάρη στον οποίο έχουμε σωθεί και ελευθερωθεί.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος θέλησες ο Υιός σου να υπομείνει τον Σταυρό
για να σώσει το ανθρώπινο γένος,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
εφόσον γνωρίσαμε στη γη το Μυστήριό του,
να αξιωθούμε να αποκτήσουμε στον ουρανό 
τα δώρα της απολυτρώσεως.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Όποιος δαγκωθεί από φίδι και το ατενίσει, θα ζήσει.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο των Αριθμών (21,4-9).

Εκείνες τις ημέρες, άρχισε ο λαός να λιγοψυχά από την
πορεία και από την κούραση. Και μίλησε εναντίον  του Θεού και
εναντίον του Μωυσή και είπε: «Γιατί μας οδηγήσατε έξω από

218 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε μέσα στην ερημιά; Ψωμί δεν
υπάρχει, νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας έχει κιόλας αηδιάσει
απ’ αυτή την τόσο ελαφριά τροφή».

Τότε έστειλε ο Κύριος φλογερά φίδια στο λαό. Επειδή τους
δάγκωναν και πολλοί πέθαναν, πήγαν στο Μωυσή και του είπαν:
«Αμαρτήσαμε, επειδή μιλήσαμε εναντίον του Κυρίου και ενα-
ντίον σου. Προσευχήσου, λοιπόν, ώστε να διώξει τα φίδια». Και
ο Μωυσής προσευχήθηκε για το λαό.

Κι ο Κύριος του μίλησε και του είπε: «Κατασκεύασε ένα χάλ-
κινο φίδι και τοποθέτησέ το ως σημείο: όποιος δαγκωθεί από
φίδι και το ατενίσει, θα ζήσει». Κατασκεύασε, λοιπόν, ο Μωυσής
ένα χάλκινο φίδι και το τοποθέτησε ως σημείο. Κι όταν ένα φίδι
δάγκωνε άνθρωπο κι αυτός ατένιζε το χάλκινο, θεραπευόταν.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μη λησμονείτε * τα έργα του Κυρίου! 

Ψαλμός 78 (77) [1-2. 34-35. 36-37. 38]

Πρόσεχε, λαέ μου, τη διδασκαλία μου,   * 
γύρε το αυτί σου στα λόγια του στόματός μου.
Θ’ ανοίξω με παραβολή το στόμα μου,   * 
θα μιλήσω για τα παράδοξα των αρχαίων χρόνων. Αντ.

Όταν τους εξόντωνε, τον αποζητούσαν,   *
και μετανοημένοι έρχονταν σ’ αυτόν από το χάραμα. 
Και θυμήθηκαν πως ο Θεός είναι βοηθός τους,   *
και πως ο Θεός ο Ύψιστος είναι λυτρωτής τους. Αντ.

Τον κολάκευαν με το στόμα τους,   *
και με τη γλώσσα τους τον εξαπατούσαν.
Η καρδιά τους δεν ήταν ειλικρινής μαζί του,   * 
ούτε παρέμειναν πιστοί στη διαθήκη του. Αντ.

Αυτός όμως είναι φιλάνθρωπος,   *
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και συγχωρεί την ανομία και δεν αφανίζει.
Πολλές φορές ανέστειλε τον θυμό του,   * 
και δεν ξεθύμανε όλη την οργή του. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ταπείνωσε τον εαυτό του: Γι' αυτό κι ο Θεός τον υπερύψωσε.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Φιλιππησίους (2,6-11).

Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός αν και ήταν κατά τη φύση Θεός,
δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό σαν κάτι που το είχε αρπά-
ξει. Αντίθετα, κένωσε τον εαυτό του, και έγινε δούλος, παίρνο-
ντας την ανθρώπινη εξομοίωση. Κι όταν στην εξωτερική εμφάνι-
ση φανερώθηκε ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του με το να
υπακούσει μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. 

Γι’ αυτό κι ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε ένα όνομα
το οποίο είναι υπεράνω όλων των ονομάτων, ώστε, στο όνομα
του Ιησού, κάθε γόνατο να προσκυνήσει, απ’ τα επουράνια, τα
επίγεια και τα καταχθόνια. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι
ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, για τη δόξα του Θεού Πατέρα.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Σε προσκυνούμε, Χριστέ, και σε ευλογούμε,
διότι με τον τίμιό σου Σταυρό,
λύτρωσες τον κόσμο.  
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (3,13-17).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο: «Κανένας δεν
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ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο αυτός που κατέβηκε απ’ τον
ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου. Κι όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι
στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου,
ώστε ο καθένας που πιστεύει, σ’ αυτόν να έχει την αιώνια ζωή.

Διότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογε-
νή του Υιό, για να μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά
να έχει την αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον
κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μ’
αυτόν».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα για όλους τους

ανθρώπους, ώστε να βρουν τη σωτηρία που ποθούν στο Σταυρό
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Ο Σταυρός του Κυρίου, * είναι το καύχημά μας!

-Για όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, * ώστε να αγκα-
λιάζουν και να σηκώνουν με αγάπη το σταυρό της κάθε ημέρας,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για την ειρήνη όλου του κόσμου, * ώστε οι καρποί του δέν-
δρου του Σταυρού να εδραιώσουν τη συμφιλίωση όλων των
ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους ασθενείς και όσους υποφέρουν, * ώστε ενωμένοι
με τον Ιησού Χριστό στα άγια Πάθη του, να λάβουν μέρος και
στην ένδοξη Ανάστασή του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο..

-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές [αυτού του ιερού
Ναού] που εορτάζει σήμερα, * ώστε να ανταμειφθούν πλουσιο-
πάροχα από το Θεό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για εμάς όλους οι οποίοι καυχόμενοι τελούμε την εορτή του
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Σταυρού του Κυρίου, * ώστε να μάθουμε να συμμεριζόμαστε και
τον πόνο των αδελφών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Εισάκουσε, Κύριε, το λαό σου, που σε ικετεύει και προστάτευσέ
τον με τη δύναμη του Σταυρού του Υιού σου, του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώ-
νων. Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
η θυσία αυτή ας μας εξαγνίσει από κάθε αμαρτία,
αφού στο βωμό του Σταυρού εξάλειψε τις αμαρτίες 
όλου του κόσμου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Η νίκη του ενδόξου και τιμίου Σταυρού

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι επάνω στο ξύλο του Σταυρού
θέλησες να θεμελιώσεις τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους,
ώστε, εκεί όπου ο θάνατος ανέτειλε, 
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εκεί η ζωή να ακτινοβολεί, 
και αυτός που επάνω στο ξύλο του δένδρου νικούσε 
να νικηθεί επίσης επάνω στο ξύλο, 
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. 

Μέσω αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου,
την προσκυνούν οι Κυριότητες,
τη σέβονται οι Εξουσίες. 
Οι Ουρανοί και οι ουράνιες Δυνάμεις,
καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ,
με κοινή αγαλλίαση τη δοξάζουν.
Επίτρεψε, λοιπόν, σε παρακαλούμε,
να ενώσουμε τις φωνές μας με τις δικές των φωνές
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας):  

Άγιος, άγιος, άγιος...

Μπορεί επίσης να λεχθεί το: 

Προοίμιο των αγίων Παθών 1, Η δύναμη του Σταυρού

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι χάρη στα σωτήρια Πάθη του Υιού σου,
ολόκληρη η οικουμένη μπορεί στο εξής

223ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



να ομολογήσει τη δόξα σου,
ενώ, με την άφατη δύναμη του Σταυρού,
αποκαλύπτεται η κρίση του κόσμου
και η νίκη του Εσταυρωμένου. 

Γι’ αυτό και εμείς, Κύριε, 
μαζί με τους Αγγέλους και όλους τους αγίους,
με αγαλλίαση σε μεγαλύνουμε 
και σε υμνούμε, λέγοντας (ψάλλοντας):    

Άγιος, άγιος, άγιος…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία                                              Ιω 12, 32

Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη,
όλους θα τους ελκύσω προς τον εαυτό μου, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τώρα που γευθήκαμε την αγία σου τροφή,
Κύριε Ιησού Χριστέ, ικετευτικά σε παρακαλούμε,
να οδηγήσεις στη δόξα της Αναστάσεως
όσους λύτρωσες χάρη στο ζωοποιό ξύλο του Σταυρού.
Εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. 

15 Σεπτεμβρίου

Της Παναγίας Αειπαρθένου Μαρίας της Πονεμένης

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Λκ 2, 34-35

Ο Συμεών είπε στη Μαρία:
Αυτός βρίσκεται εδώ για την καταστροφή 
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και για την ανάσταση πολλών στον Ισραήλ, 
και θα είναι σημείο αντιλεγόμενο.
Κι εσένα της ίδιας, ρομφαία θα διαπεράσει την ψυχή σου.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, εσύ ο οποίος θέλησες
η μητέρα του Υιού σου να συμπάσχει μαζί του,
όρθια δίπλα στον υψωμένο Σταυρό,
αξίωσε την Εκκλησία σου 
να μετέχει μαζί της στο άγιο πάθος του Χριστού,
για να δυνηθεί να συμμετέχει και στην Ανάστασή του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Έμαθε την υπακοή και έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας.

Ανάγνωσμα από την επιστολή προς Εβραίους (5,7-9).

Ο Ιησούς, κατά τις ημέρες που έζησε με τη σάρκα του, ανέ-
πεμψε δεήσεις και ικεσίες με δυνατή κραυγή και με δάκρυα προς
εκείνον ο οποίος μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και
εισακούσθηκε εξαιτίας της ευσέβειάς του, και αν και ήταν Υιός,
έμαθε την υπακοή μέσα από τα παθήματά του. Έτσι έφθασε
στην τελειότητα κι έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας για όσους τον
υπακούνε.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Σώσε με, Κύριε, * μέσα στην ευσπλαχνία σου!

Ψαλμός 31 (30) [2-3α . 3β-4. 5-6. 15-16. 20]

Σ’ εσένα, Κύριε, ήλπισα: ντροπή ποτέ ας μη νιώσω,   *
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χάρη στη δικαιοσύνη σου ελευθέρωσέ με. 
Γύρε πάνω μου το αυτί σου,   *
επιτάχυνε και σώσε με.  Αντ.

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις. Αντ.

Θα με βγάλεις από την παγίδα που κρυφά μού έστησαν,   *
επειδή εσύ είσαι ο υπερασπιστής μου.
Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.  Αντ.

Όμως εγώ σ’ εσένα ήλπισα, Κύριε,   †
είπα: «Εσύ είσαι ο Θεός μου,   * 
στα χέρια σου είναι το μέλλον μου».
Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν.  Αντ.

Πόσο απέραντα μεγάλη η γλυκύτητά σου, Κύριε:   * 
τη φύλαξες γι’ αυτούς που σε φοβούνται.
Τη χαρίζεις σε όσους καταφεύγουν σ’ εσένα,   *
μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων.  Αντ.

(Ύμνος «Στέκει η Μάνα»)

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Μακαρία είσαι, ω Αειπάρθενε Μαρία,
διότι χωρίς το θάνατο αξιώθηκες να λάβεις
το φοίνικα του μαρτυρίου,
στα πόδια του Εσταυρωμένου Κυρίου.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Στεκόταν κοντά στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (19,25-27).

Τον καιρό εκείνο, στέκονταν κοντά στο σταυρό του Ιησού η
μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα
του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, λοιπόν, όταν
είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται
δίπλα της, λέει στη μητέρα του: «Γυναίκα, αυτός είναι ο γιος
σου». Μετά λέει στο μαθητή: «Αυτή είναι η μητέρα σου». Κι από
εκείνη την ώρα, ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του.

Λόγος του Κυρίου.

ή
Την ψυχή σου ρομφαία θα την διαπεράσει.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (2,33-35).

Τον καιρό εκείνο, ο πατέρας και η μητέρα του Ιησού θαύμα-
ζαν για όσα λέγονταν γι’ αυτόν. Τότε ο Συμεών τους ευλόγησε
και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του: «Αυτός βρίσκεται εδώ για
την καταστροφή και για την ανάσταση πολλών στον Ισραήλ και
θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, με σκοπό να αποκαλυφθούν οι
διαλογισμοί πολλών καρδιών. Κι εσένα της ίδιας, ρομφαία θα
διαπεράσει την ψυχή σου».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, πολυεύσπλαχνε Θεέ,
τις δεήσεις και τις προσφορές τις οποίες σου παρουσιάζουμε
για να δοξάσουμε το όνομά σου,
σήμερα που τιμούμε την Παναγία Θεοτόκο Μαρία,
την οποία, όταν στεκόταν δίπλα στον Σταυρό του Ιησού,
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μας την έδωσες ως στοργική Μητέρα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Α΄ Πε 4, 13

Να χαίρεστε επειδή είστε κοινωνοί 
των παθημάτων του Χριστού,
ώστε και όταν αποκαλυφθεί η δόξα του, 
να χαρείτε και να αγάλλεσθε.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τώρα που λάβαμε τα Μυστήρια της αιώνιας λυτρώσεως,
ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε,
αξίωσε εμάς, οι οποίοι τιμούμε τη συμμετοχή
της Παναγίας και Αειπαρθένου Μαρίας
στα σεπτά Πάθη του Υιού σου,
να συμπληρώνουμε σ’ εμάς, για χάρη της Εκκλησίας,
ό,τι υπολείπεται από τα ίδια αυτά του Χριστού άγια Πάθη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

21 Σεπτεμβρίου

Αγίου Ματθαίου, Αποστόλου και Ευαγγελιστή

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                           Μτ 28, 19-20

Πηγαίνετε και κάμετε μαθητές μου όλα τα έθνη,
βαπτίζοντάς τους και διδάσκοντάς τους να τηρούν 



229ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

όλα όσα σας διέταξα, λέει ο Κύριος. 

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος μέσα στην άρρητη ευσπλαχνία σου
καταδέχθηκες να εκλέξεις τον τελώνη Ματθαίο 
για να τον καταστήσεις απόστολο,
σε παρακαλούμε, χάρη στο παράδειγμα και στη μεσιτεία του,
αξίωσέ μας να σε ακολουθούμε
για να ενωθούμε στενότερα μαζί σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτός όρισε άλλους ως Αποστόλους και άλλους ως Ευαγγελιστές.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Εφεσίους  (4,1-7. 11-13).

Αδελφοί, σας παρακαλώ εγώ που είμαι φυλακισμένος για τον
Κύριο, να πορεύεστε αντάξια με το κάλεσμα στο οποίο έχετε κλη-
θεί, με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, με μακροθυμία, να
ανέχεστε ο ένας τον άλλο με αγάπη, φροντίζοντας να διατηρείτε
την πνευματική ενότητα με το σύνδεσμο της ειρήνης. Είστε ένα
σώμα και ένα Πνεύμα, όπως είστε καλεσμένοι σε μια ελπίδα, που
είναι το κάλεσμά σας. 

Ένας Κύριος, μια πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας
όλων, που είναι επάνω απ' όλους, που ενεργεί μέσα απ' όλους και
είναι παρών σε όλους. Αλλά στον καθένα μας δόθηκε η χάρη σύμ-
φωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. 

Είναι ο ίδιος που όρισε άλλοι να είναι απόστολοι, άλλοι να
είναι προφήτες, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκα-
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λοι, για την κατάρτιση των αγίων σε έργο διακονίας, με σκοπό την
οικοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι που όλοι να φθάσουμε
στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Υιού του Θεού,
στην κατάσταση του τέλειου ανθρώπου, στο μέτρο της τελειότη-
τας που είχε η ηλικία του Χριστού. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο λόγος τους κηρύχτηκε, * σε όλη την οικουμένη. 

Ψαλμός 19 (18) [2-3.4-5]

Οι ουρανοί διηγούνται του Θεού τη δόξα,   * 
και το στερέωμα αναγγέλλει τα έργα των χεριών του.
Η μια ημέρα στην άλλη το μεταδίδει,   *
κι η μια νύχτα στην άλλη το αφηγείται. Αντ.

Χωρίς λέξεις, χωρίς ομιλίες,   *
χωρίς ν’ ακούγεται η λαλιά τους,
κι όμως σ’ όλη τη γη αντήχησε η φωνή τους,   *
τα λόγια τους στα πέρατα της οικουμένης. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Σε το Θεό αινούμε, εσένα Κύριο ομολογούμε.
Εσένα υμνεί, Κύριε, ο ένδοξος χορός των Αποστόλων. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Ακολούθησέ με. Κι εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (9,9-13).

Τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιησούς προχώρησε πιο πέρα, είδε
έναν άνθρωπο, που λεγόταν Ματθαίος, να κάθεται στο τελωνείο
και του λέει: «Ακολούθησέ με». Κι εκείνος σηκώθηκε και τον
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ακολούθησε.
Κι ενώ στο σπίτι ο Ιησούς καθόταν στο τραπέζι, πολλοί τελώ-

νες και αμαρτωλοί ήλθαν και έτρωγαν με τον Ιησού και τους
μαθητές του. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, έλεγαν στους
μαθητές του: «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώει με τελώνες και
αμαρτωλούς;». 

Όταν το άκουσε ο Ιησούς, είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από για-
τρό όσοι είναι υγιείς, αλλά όσοι ασθενούν. Αλλά πηγαίνετε να
μάθετε τι σημαίνει «έλεος θέλω και όχι θυσία». Πράγματι, δεν
ήλθα να καλέσω δίκαιους αλλά αμαρτωλούς».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Τιμώντας τη μνήμη του αγίου Ματθαίου,
προσκομίζουμε, Κύριε, τις προσφορές μας
και θερμά σε ικετεύουμε,
κοίταξε με στοργή την Εκκλησία σου,
αφού έθρεψες την πίστη της με τη διδασκαλία των αποστόλων.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 392-393. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 9, 13

Δεν ήλθα να καλέσω δικαίους, 
αλλά αμαρτωλούς, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Συμμετέχοντας, Κύριε, στην ίδια σωτήρια χαρά
με την οποία ο άγιος Ματθαίος
δέχθηκε χαρούμενος στον οίκο του τον Σωτήρα,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
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να ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας με την τροφή του Ιησού Χριστού,
ο οποίος ήλθε να καλέσει στη σωτηρία όχι δικαίους
αλλά αμαρτωλούς,
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

24 Σεπτεμβρίου

Παναγίας της Φανερωμένης

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                        

Μακαρία είσαι, αγία Παρθένε Μαρία, και άξια κάθε επαίνου,
διότι από εσένα ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, 
ο Χριστός και Θεός μας,
διά του οποίου σωθήκαμε και λυτρωθήκαμε. 

Συναπτή δέηση 

Θεέ, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,
εσύ ο οποίος έστειλες τον Υιό σου ως Λυτρωτή του κόσμου,
χορήγησέ μας, 
χάρη στη μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας,
την οποία τιμούμε με τον τίτλο της Φανερωμένης,
να διαφυλάξουμε άθικτο το δώρο 
της ελευθερίας των τέκνων σου
το οποίο αποκτήσαμε με τίμημα τον Σταυρό,
για να το υπερασπιζόμαστε και να το διαδίδουμε σε όλα τα έθνη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Πρώτο Ανάγνωσμα
Υιός δόθηκε σε μας.

Ανάγνωσμα από τον προφήτη Ησαΐα (9,1-4.6-7).

Ο λαός που περπατούσε σε σκοτάδι, είδε μεγάλο φως. Σ’
αυτούς, που κάθονταν σε γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε επάνω
τους. Πολλαπλασίασες το έθνος, του αύξησες τη χαρά. Χαίρο-
νται ενώπιόν σου, σαν τη χαρά του θερισμού, όπως αγάλλονται
αυτοί που διαμοιράζονται λάφυρα. 

Επειδή εσύ σύντριψες το ζυγό του φορτίου του, και τη ράβδο
του ώμου του και τη μάστιγα εκείνου που τον καταδυνάστευε,
όπως την ημέρα του Μαδιάμ. 

Επειδή γεννήθηκε σε μας παιδί, γιος δόθηκε σε μας, και η
εξουσία του θα είναι επάνω στους ώμους του, και το όνομά του
θα αποκληθεί: «Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατέρας
του Μέλλοντα Αιώνα, Άρχοντας ειρήνης». Στην αύξηση της
εξουσίας του και της ειρήνης δεν θα υπάρχει τέλος επάνω στο
θρόνο του Δαβίδ, κι επάνω στη βασιλεία του, για να τη διατάξει,
και να τη στερεώσει, με κρίση και δικαιοσύνη, από τώρα και
μέχρι τον αιώνα. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θα το εκτε-
λέσει. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ας είναι ευλογημένο το Όνομα του Κυρίου, *
από τώρα και πάντοτε!

Ψαλμός 113 (112) [1β-2. 3-4. 5-6. 7-8]

Υμνείτε, δούλοι του Κυρίου,   * 
υμνείτε το όνομα του Κυρίου. 
Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο   *
από τώρα και στην αιωνιότητα.  Αντ.

Από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση   *
το όνομα του Κυρίου ας εξυμνείται. 
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Ύψιστος επάνω απ’ όλα τα έθνη ο Κύριος,   * 
υπεράνω των ουρανών η δόξα του.  Αντ.

Ποιος είναι όπως ο Κύριος ο Θεός μας,   *
που έχει την κατοικία του στα ύψη,
και χαμηλώνει κι επιβλέπει   * 
όσα στη γη κι όσα στα ουράνια;  Αντ.

Ανασηκώνει από το χώμα τον εξαθλιωμένο,   *
τον φτωχό μεσ’ από την κοπριά τον ανυψώνει, 
για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες,   *
μαζί με τους άρχοντες του λαού του.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Θεός έστειλε τον Υιό του, που γεννήθηκε από μια γυναίκα.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Γαλάτες  (4,4-7).

Αδελφοί, όταν συμπληρώθηκε ο καιρός, ο Θεός έστειλε τον
Υιό του, που γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε κάτω
από το νόμο, με σκοπό να εξαγοράσει όσους βρίσκονταν κάτω
από το νόμο, ώστε να αποκτήσουμε την υιοθεσία. 

Επειδή είσθε παιδιά, έστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού του
στις καρδιές μας, που φωνάζει: «Αββά, Πατέρα!». Οπότε δεν
είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Κι αν είσαι γιος, είσαι και κληρονό-
μος, με θέλημα του Θεού. 

Λόγος  του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Πβ. Λκ 1,45

Αλληλούια.
Μακάρια είσαι Αειπάρθενε Μαρία,
διότι πίστεψες ότι θα εκπληρωθούν
όσα σου ανήγγειλε ο Κύριος.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Μακάρια αυτή που πίστεψε.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,39-47).

Εκείνες τις μέρες, σηκώθηκε η Μαρία και πήγε γρήγορα
στην ορεινή περιοχή, σε μια πόλη του Ιούδα, και μπήκε στο σπίτι
του Ζαχαρία και ασπάσθηκε την Ελισάβετ. Και μόλις εκείνη
άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, σκίρτησε το βρέφος μέσα
της. Και γεμάτη από 'Αγιο Πνεύμα η Ελισάβετ, φώναξε με δυνα-
τή κραυγή και είπε: «Ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναί-
κες κι ευλογημένος είναι ο καρπός των σπλάχνων σου. Αλλά πώς
μου συνέβηκε αυτό, να έλθει σε μένα η μητέρα του Κυρίου μου;
Πράγματι, μόλις έφθασε η φωνή του χαιρετισμού σου στα αυτιά
μου, σκίρτησε από αγαλλίαση το βρέφος στα σπλάχνα μου. Είναι
μακάρια αυτή που πίστεψε, διότι θα ολοκληρωθούν σ' αυτήν τα
λόγια τα οποία της αναγγέλθηκαν από τον Κύριο».

Είπε τότε η Μαρία: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και
αγαλλίασε το πνεύμα μου για το Θεό το σωτήρα μου».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Με αγαλλίαση σου προσφέρουμε, Κύριε, 
τη δοξαστική αυτή θυσία,
στην εορτή της μητέρας του Υιού σου, και σε ικετεύουμε,
η Ευχαριστία την οποία τελούμε
να προωθήσει το έργο της απολυτρώσεώς μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 1,48

Κοίταξε ο Κύριος την ταπείνωση της δούλης του.
Ιδού, από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ανάδειξέ τα σε πηγή του ελέους σου,
ώστε να ζούμε στη νέα ζωή
την οποία μας δώρισε ο Λυτρωτής του κόσμου,
ο οποίος για μας σταυρώθηκε και αναστήθηκε,
και τώρα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

26 Σεπτεμβρίου

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων, 
Μαρτύρων

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                        

Οι άγιοι Ανάργυροι έχυσαν το πολύτιμο αίμα τους για τον Κύριο:
στη ζωή τους αγάπησαν τον Χριστό
και τον μιμήθηκαν στο θάνατό του,
γι’ αυτό αξιώθηκαν να λάβουν το στέφανο της δόξας. 

Συναπτή δέηση 

Ας αποδίδει δόξα στο όνομά σου, Κύριε,
η αξιοσέβαστη μνήμη των αγίων σου μαρτύρων
Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων,
διότι, χάρη στη θεία σου πρόνοια,
σ’ αυτούς χάρισες δόξα αιώνια
και σ’ εμάς ισχυρούς προστάτες.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ή την παρακάτω:

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ που έδωσες τη χάρη
στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό
να μαρτυρήσουν για τον Ιησού Χριστό,
στήριζε με τη θεία σου βοήθεια την αδυναμία μας, 
για να μπορέσουμε να μιμηθούμε εκείνους
που δε δίστασαν να προσφέρουν τη ζωή τους για το Χριστό,
και να ζούμε ομολογώντας με δύναμη το όνομά σου. 
Διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ως θυσία ολοκαυτώματος τους δέχτηκε.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος (3,1-9).

Στα χέρια του Θεού βρίσκονται οι ψυχές των δικαίων,
και βάσανο κανένα δε θα τις αγγίξει.
Στα μάτια των αφρόνων φάνηκε πως πέθαναν,
και την έξοδό τους τη θεώρησαν καταστροφή,
αλλά και την αναχώρησή τους από κοντά μας, εξαφάνιση.
Αλλά αυτοί κατοικούν μέσα στην ειρήνη.
Κι αν βάσανα υπέφεραν, στα μάτια των ανθρώπων,
η ελπίδα τους είναι γεμάτη αθανασία.
Σε λίγα δοκιμάστηκαν, σε πολλά θα ευεργετηθούν,
διότι ο Θεός τους δοκίμασε και τους βρήκε αντάξιούς του.
Τους δοκίμασε όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι στο καμίνι,
και σαν θυσία ολοκαυτώματος τους δέχτηκε.
Στο καιρό της επίσκεψής των θα αναλάμψουν,
και σαν σπινθήρες μέσα σε καλάμια θα τρέξουν εδώ κι εκεί.
Έθνη θα κρίνουν και λαούς θα εξουσιάσουν,
και ο Κύριος θα είναι ο βασιλιάς τους στους αιώνες.
Όσοι εμπιστεύονται σ' αυτόν, θα κατανοήσουν την αλήθεια,
και οι πιστοί με αγάπη θα τον προσμένουν,
διότι η χάρη και η ειρήνη ανήκει στους εκλεκτούς του. 

Λόγος του Κυρίου.
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ή

Μ' ελευθέρωσες,
σύμφωνα με το πλήθος του ελέους του ονόματός σου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας του Σειράχ (51,1-12).

Θα σε ευχαριστώ Κύριε, Βασιλιά, και θα επαινώ εσένα το Θε-
ό το σωτήρα μου, γιατί υπήρξες για μένα υπερασπιστής και βο-
ηθός. Και γλύτωσες το σώμα μου από την απώλεια, από την πα-
γίδα κακής γλώσσας και από τα χείλη εκείνων που ψεύδονται.
Μπροστά σ’ εκείνους που με περικύκλωσαν, έγινες βοηθός μου
και σύμφωνα με το πλήθος του ελέους σου και προς δόξα του ο-
νόματός σου, με λύτρωσες απ’ αυτούς που ήταν έτοιμοι να με κα-
ταβροχθίσουν, απ’ τα χέρια όσων ζητούσαν την ψυχή μου, από
τις αναρίθμητες θλίψεις τις οποίες υπέφερα, από τις φλόγες που
με περιέζωσαν μιας φωτιάς που δεν έβαλα εγώ. Από τα βάθη του
άδη, από γλώσσα ακάθαρτη και ψευδολόγο, που με συκοφαντεί
άδικα μπροστά στον βασιλιά. 

Η ψυχή μου βρέθηκε κοντά στο θάνατο κι η ζωή μου κατέβη-
κε τις πύλες του άδη. 

Από παντού με περιέζωσαν, κανένας δε με υποστήριξε. Γύρι-
σα το βλέμμα μου ζητώντας βοήθεια από τους ανθρώπους, αλλά
τίποτα. Τότε θυμήθηκα το έλεός σου Κύριε και τα αιώνια επι-
τεύγματά σου, ότι σώζεις όσους ελπίζουν σε σένα, και τους ελευ-
θερώνεις από τα χέρια των εχθρών τους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα, * με αγαλλίαση θα θερίσουν!

Ψαλμός 126 (125) [1β-2α, 2β-3. 4-5.6]

Όταν ο Κύριος επανέφερε   †
στη Σιών τους αιχμαλώτους,   *
ήταν σαν να βλέπαμε όνειρο. 
Τότε το γέλιο γέμισε το στόμα μας   *
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και η γλώσσα μας από χαράς τραγούδια. Αντ.

Έλεγαν τότε μεταξύ τους τα έθνη:   *
«Μεγαλεία έκανε γι’ αυτούς ο Κύριος!» 
Μεγαλεία έκανε για μας ο Κύριος,   * 
από χαρά πλημμυρίσαμε. Αντ.

Άλλαξε, Κύριε, την αιχμαλωσία μας,   *
όπως αλλάζεις τους χειμάρρους στον Νότο. 
Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,   *
με αγαλλίαση θα θερίσουν. Αντ.

Όταν πήγαιναν, περπατούσαν κι έκλαιγαν,   *
βαστάζοντας τον σπόρο για να σπείρουν.
Όμως στον γυρισμό θα έρθουν με αγαλλίαση,   * 
κουβαλώντας πια τα δεμάτια τους.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει ένα πειρασμό.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Ιακώβου (1,2-4.12).

Να θεωρείτε τέλεια χαρά, αδελφοί μου, όταν πέσετε σε διάφο-
ρες δοκιμασίες, γνωρίζοντας ότι η δοκιμή της πίστεώς σας παρά-
γει την υπομονή. Και η υπομονή ας κάνει ένα τέλειο έργο, ώστε να
είσθε τέλειοι και ολοκληρωμένοι, χωρίς να στερείτε σε τίποτα. 

Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει ένα πειρασμό, διότι ό-
ταν ξεπεράσει τη δοκιμασία θα λάβει το στεφάνι της ζωής, που
υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. 

Λόγος  του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιακ 1,12

Αλληλούια.
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, 
διότι όταν νικήσει,
θα λάβει το στεφάνι της ζωής.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Να μη φοβάσθε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,28-33).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του: «Να μη
φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά που δεν μπορούν
να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβάστε περισσότερο εκείνον που
μπορεί να κάμει και την ψυχή και το σώμα να χαθούν στη Γέενα.
Δυο σπουργίτια δεν πουλιούνται για μια δεκάρα; Και ένα απ' αυτά
δε θα πέσει στο χώμα χωρίς να το θέλει ο Πατέρας σας. Κι εσάς,
ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής σας είναι μετρημένες. Λοιπόν, μη
φοβάστε. Εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια.

Οπότε, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα
τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατέρα μου που είναι στους
ουρανούς. Αλλά, όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, κι
εγώ θα τον αρνηθώ ενώπιον του Πατέρα μου που είναι στους
ουρανούς».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής 

Τελώντας τη μνήμη του θαυμαστού θανάτου
των δικαίων, Κύριε,
σου προσφέρουμε αυτή τη θυσία,
αρχή και τελείωση κάθε μαρτυρίου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Μαρτύρων, σελ. 396-397. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 22, 28-30

Ο μισθός των αγίων είναι άφθονος κοντά στον Θεό.
Θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και γι’ αυτό ζουν αιώνια.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Διατήρησε στην καρδιά μας τη χάρη σου, Κύριε,
και κάμε, τα θεία δώρα που λάβαμε,
τελώντας τη μνήμη των αγίων σου μαρτύρων
Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων,
να μας εξασφαλίζουν τη σωτηρία και την ειρήνη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

29 Σεπτεμβρίου

Αγίων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ,
Αρχάγγελων

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                      Ψλ 103 [102], 20

Ευλογείτε τον Κύριο, όλοι οι άγγελοί του,
οι ισχυροί με δύναμη, που εκτελείτε το λόγο του,
για να ακούεται η φωνή των λόγων του.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος καθορίζεις με τάξη θαυμαστή
τις υπηρεσίες των ανθρώπων και των αγγέλων,
σε παρακαλούμε, χορήγησε ευμενώς,
ώστε από εκείνους οι οποίοι σε υπηρετούν πάντοτε στον ουρανό 
να προστατεύεται εδώ στη γη η ζωή μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
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ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Χίλιες χιλιάδες τον υπηρετούσαν.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ (7,9-10.13-14).

Εγώ ο Δανιήλ κοίταζα, ωσότου τοποθετήθηκαν οι θρόνοι και ο
Παλαιός από ημέρες κάθισε. Το φόρεμά του ήταν λευκό σαν το
χιόνι, και οι τρίχες της κεφαλής του σαν το καθαρό μαλλί. Ο θρόνος
του ήταν φλόγες φωτιάς και οι τροχοί του σαν την αναμμένη
φωτιά. Από μπροστά του ξεχυνόταν ένα πύρινο ποτάμι. Χίλιες
χιλιάδες τον υπηρετούσαν και μύριες μυριάδες στέκονταν δίπλα του. 

Το δικαστήριο κάθισε και τα βιβλία ανοίχτηκαν.  Κοίταζα σε
νυκτερινό όραμα, και τότε μαζί με τα σύννεφα του ουρανού
ερχόταν κάποιος σαν Υιός ανθρώπου κι έφθασε μέχρι τον
Παλαιό των ημερών. Τον παρουσίασαν ενώπιόν του και του
δόθηκαν η αρχή και η τιμή και η βασιλεία και όλοι οι λαοί, οι
φυλές και οι γλώσσες αυτόν να υπηρετούν. Η εξουσία του είναι
εξουσία αιώνια που δε θα αφαιρεθεί, και η βασιλεία του δε θα
καταστραφεί.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Θα ψάλλω για Σένα, Κύριε, * ενώπιον των αγγέλων σου! 

Ψαλμός 138 (137) [(1β-2α . 2β-3. 4-5]

Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη την καρδιά μου,   *
επειδή άκουσες τα λόγια του στόματός μου.
Ενώπιον των αγγέλων θα σου ψάλω,   *
θα προσκυνήσω στραμμένος προς τον άγιο ναό σου. Αντ.

Και θα δοξολογήσω το όνομά σου   *
για το έλεος και την πιστότητά σου,
επειδή εκπλήρωσες τις υποσχέσεις σου,   *
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πέρα από κάθε προσδοκία.
Όποτε κι αν σ’ επικαλεστώ, εισάκουσέ με,   *
θ’ αναπτερώσεις τη δύναμη στην ψυχή μου. Αντ.

Όλοι οι βασιλείς της γης θα σε δοξολογήσουν, Κύριε,   * 
διότι άκουσαν τις υποσχέσεις του στόματός σου.
Και θα ψάλουν στον Κύριο για τις πράξεις του:   *
«Mεγάλη αληθινά η δόξα του Κυρίου». Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν εναντίον του Δράκοντα.

Ανάγνωσμα από την Αποκάλυψη του αποστόλου Ιωάννη (12,7-12α).

Ξέσπασε, τότε, πόλεμος στον ουρανό. Ο Μιχαήλ και οι άγγε-
λοί του πολέμησαν τον δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε μαζί
με τους αγγέλους του, δε νίκησε ούτε βρέθηκε πια τόπος γι'
αυτούς στον ουρανό. Και πέταξαν έξω το μεγάλο δράκοντα, το
αρχαίο φίδι, του ονομάζεται Διάβολος και Σατανάς, αυτούς που
παραπλανά όλη την οικουμένη. Πετάχθηκε στη γη και οι άγγελοί
του πετάχθηκαν μαζί του.

Και άκουσα στον ουρανό μια δυνατή φωνή που έλεγε:
«Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού
μας και η εξουσία του Χριστού του. Γιατί πετάχθηκε κάτω ο
κατήγορος των αδελφών μας, αυτός που τους κατηγορούσε
μπροστά στο Θεό μας μέρα και νύκτα. Αυτοί τον νίκησαν με το
αίμα του Αρνίου και με το λόγο της μαρτυρίας των και δεν αγά-
πησαν τη ζωή τους μέχρι το θάνατο. Γι' αυτό, ουρανοί ευφραίνε-
σθε, και όσοι σ' αυτούς κατοικείτε».

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ψαλ 103,21

Αλληλούια. 
Ευλογείτε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις του,
οι λειτουργοί του, που εκτελείτε το θέλημά του.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Θα δείτε τους αγγέλους να ανεβαίνουν 

και να κατεβαίνουν για τον Υιό του ανθρώπου.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (1,47-51).

Τον καιρό εκείνο, είδε ο Ιησούς το Ναθαναήλ να έρχεται
προς το μέρος του και είπε γι’ αυτόν: «Αυτός, πραγματικά, είναι
ένας Ισραηλίτης στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Του λέει ο
Ναθαναήλ: «Από πού με ξέρεις;» Του απάντησε ο Ιησούς και
του είπε: «Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, που ήσουν κάτω από
τη συκιά, σε είδα». Του απάντησε ο Ναθαναήλ: «Ραββί, εσύ
είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Του
απάντησε ο Ιησούς και του είπε: «Επειδή σου είπα ότι σε είδα
κάτω από τη συκιά, πιστεύεις; Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα
από αυτά». Και του λέει: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω: Θα δείτε
τον ουρανό ανοικτό  και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν
και να κατεβαίνουν επάνω στον Υιό του ανθρώπου».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα την εορτή των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ,

Γαβριήλ και Ραφαήλ, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα
να δεχθεί τις προσευχές μας, ως θυμίαμα ενώπιόν του, προσκο-
μιζόμενες από τους Αγγέλους του. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να φρουρείται με τη
διακονία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων από κάθε επιβου-
λή του πονηρού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για κάθε πόλη και χωριό της τοπικής μας Εκκλησίας και για
όσους κατοικούν εκεί, ώστε νύχτα-μέρα να απολαμβάνουν την
προστασία των αγίων Αγγέλων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
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-Για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, ώστε οι ψυχές τους
να οδηγηθούν εις τον παράδεισο από τους αγγέλους και να
συναριθμηθούν στους χορούς των, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε απολαμβάνοντας πάντοτε την προ-
στασία των αγίων Αγγέλων, να πορευόμαστε με ασφάλεια προς
την ουράνια πατρίδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Προστάτευε, Κύριε, συνεχώς το λαό σου ο οποίος με πίστη σε
ικετεύει και υπεράσπισέ τον από κάθε εχθρική επιβουλή, με τη
διακονία των αγίων σου Αγγέλων.  Διά του Ιησού Χριστού του
Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν!

Δέηση προσκομιδής

Σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη δοξαστική θυσία, 
την οποία οι άγγελοι θα προσκομίσουν ενώπιόν σου,
και σε παρακαλούμε, ευδόκησε να τη δεχθείς με ευμένεια, 
και να μας χαρίσεις τη σωτηρία. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Η δόξα του Θεού διά των αγγέλων

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.
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Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Αλλά και για τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους σου
πρέπει να σε δοξάζουμε,
διότι η τιμή η οποία τους αποδίδεται
αποκαλύπτει το μεγαλείο σου και τη δόξα σου.

Η λαμπρότητα, πράγματι, των υπέροχων αυτών πλασμάτων
φανερώνει πόσο είσαι άπειρος
και ότι των πάντων δεσπόζεις,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. 

Δι’ αυτού το πλήθος των αγγέλων
δοξάζει τη μεγαλειότητά σου.
Γι’ αυτό κι εμείς με αγαλλίαση
συμμετέχουμε στην προσκύνησή τους
και με φωνή δοξαστική αναφωνούμε:

Άγιος, άγιος, άγιος…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία                           Ψλ 138 [137], 1

Θα σε δοξολογώ, Κύριε, με όλη την καρδιά μου,
επειδή άκουσες τα λόγια του στόματός μου.
Θα σου ψάλλω ενώπιον των αγγέλων σου.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον τραφήκαμε με τον ουράνιο άρτο,
ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε,
να μας ενισχύεις πάντοτε με τη δύναμή του,
ώστε, υπό την πιστή προστασία των αγγέλων σου,
να βαδίζουμε σταθερά στην οδό της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1 Οκτωβρίου 

Αγίας Θηρεσίας του Βρέφους Ιησού,
Παρθένου και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Δευτ 32, 10-12

Ο Κύριος την περιέβαλε με στοργή και τη μόρφωσε
και τη διαφύλαξε ως κόρη οφθαλμού.
Σαν αετός άπλωσε τις πτερούγες του, 
τη σήκωσε και στους ώμους του την κράτησε.
Ο Κύριος ήταν ο μόνος οδηγός της.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος προορίζεις τη Βασιλεία σου 
για τους ταπεινούς και τους μικρούς,
αξίωσέ μας να ακολουθούμε με εμπιστοσύνη 
την πορεία της αγίας Θηρεσίας,
για να αποκαλυφθεί σε μας, 
χάρη στη μεσιτεία της, η αιώνια δόξα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



Πρώτο Ανάγνωσμα
Ιδού, θα στρέψω προς αυτήν την ειρήνη σαν ποταμό.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (66,10-14γ).

Να ευφρανθείτε μαζί με την Ιερουσαλήμ και να αγάλλεστε
χάρη σ' αυτή, όλοι όσοι την αγαπάτε, να χαρείτε χαρά μαζί της,
όλοι όσοι πενθούσατε γι' αυτήν, για να θηλάσετε και να χορτά-
σετε από τους μαστούς των παρηγοριών της, για να θηλάσετε
πλήρως και να εντρυφήσετε στην αφθονία της δόξας της.

Επειδή Αυτά λέει ο Κύριος: «Ιδού, θα στρέψω προς αυτήν
την ειρήνη σαν ποταμό, και τη δόξα των εθνών σαν χείμαρρο
που πλημμυρίζει. Θα θηλάσετε, θα βασταχθείτε στην αγκαλιά
και θα σας κολακεύσουν επάνω στα γόνατά. Σαν ένα παιδί, που
το παρηγορεί η μητέρα του, έτσι θα σας παρηγορήσω εγώ, και
θα παρηγορηθείτε χάρη στην Ιερουσαλήμ». 

Και θα δείτε, και η καρδιά σας θα ευφρανθεί, και τα οστά
σας θα ανθήσουν σαν χορτάρι, και το χέρι του Κυρίου θα φανε-
ρωθεί στους δούλους του. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Κοντά σου, Κύριε, φύλαξα την ψυχή μου, * 
μέσα στην ειρήνη!

Ψαλμός 131 (130) [1β. 2. 3]

Κύριε, η καρδιά μου έπαρση δεν έχει,   *
ούτε είναι υπεροπτικά τα μάτια μου.
Δεν αποζητώ πράγματα μεγάλα,   *
ούτε αξιοθαύμαστα για μένα.  Αντ.

Αληθινά γαλήνια και ήσυχη   * 
κράτησα την ψυχή μου,
σαν βρέφος που μόλις θήλασε   *
στην αγκαλιά της μητέρας του,
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σαν βρέφος που μόλις θήλασε,   *
έτσι μέσα μου είναι η ψυχή μου.  Αντ.

Ας ελπίζει ο Ισραήλ στον Κύριο,   *
από τώρα κι έως την αιωνιότητα.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Θεός πρώτος μας αγάπησε.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη
(4,7-16).

Αγαπητοί μου, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλο, διότι η αγάπη
προέρχεται από το Θεό. Κι όποιος αγαπά, από το Θεό γεννήθη-
κε και γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπά δε γνωρίζει το Θεό,
διότι ο Θεός είναι αγάπη. 

Με αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας: έστειλε ο
Θεός τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο, για να ζήσουμε δια-
μέσου αυτού. 

Σ' αυτό συνίσταται η αγάπη: όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό,
αλλά στο ότι αυτός μας αγάπησε κι απέστειλε τον Υιό του ως εξι-
λέωση για τις αμαρτίες μας. 

Αγαπητοί μου, αν ο Θεός μας αγάπησε μ' αυτό τον τρόπο, κι
εμείς οφείλουμε να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Το Θεό ποτέ κανείς
δεν τον είδε. Αν αγαπούμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός παραμένει μέσα
μας, και η αγάπη του σε μας είναι τέλεια. Από αυτό γνωρίζουμε ότι
μένουμε ενωμένοι μαζί του και αυτός μαζί μας: από το Πνεύμα του
που μας έχει δώσει. Κι εμείς έχουμε δει και δίνουμε μαρτυρία ότι ο
Πατέρας απέστειλε τον Υιό του ως σωτήρα του κόσμου.

Όποιος ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ο
Θεός παραμένει ενωμένος μαζί του κι αυτός ενωμένος με το Θεό.
Κι εμείς, που έχουμε πιστέψει, έχουμε γνωρίσει την αγάπη που ο
Θεός έχει για μας. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος παραμένει
μέσα στην αγάπη, αυτός παραμένει ενωμένος με το Θεό, και ο
Θεός παραμένει ενωμένος μαζί του. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 11,25

Αλληλούια.
Ευλογητός είσαι, Πατέρα,
Κύριε του ουρανού και της γης,
διότι στους μικρούς αποκάλυψες τα μυστήρια της Βασιλείας σου.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Εάν δεν γίνετε σαν τους μικρούς, 

δε θα εισέλθετε στη Βασιλεία των ουρανών.

 Ανάγνωσμα από το κατά  Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (18,1-4).

Τον καιρό εκείνο, πλησίασαν τον Ιησού οι μαθητές και του
είπαν: «Ποιός, άραγε, είναι ο ανώτερος στη βασιλεία των ουρα-
νών;» Κι αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έστησε ανάμεσά τους
και είπε: «Αλήθεια σας λέω: αν δεν μεταστραφείτε και γίνετε
όπως τα παιδιά, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών.
'Οποιος, λοιπόν, ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί,
αυτός θα είναι ο ανώτερος στη βασιλεία των ουρανών».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα την ετήσια μνήμη της Αγίας Παρθένου

Θηρεσίας, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, ψάλλο-
ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για όσους ασκούνται στην απόκτηση της ευαγγελικής τελει-
ότητας, ώστε να συναριθμηθούν στις φρόνιμες και άγρυπνες
παρθένες του Ευαγγελίου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους τους νέους και τις νέες, ώστε με γενναιοδωρία να
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στραφούν προς ανώτερα ιδανικά ζωής, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για τους χριστιανούς της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε με
θάρρος και αυταπάρνηση να δίνουν την ομολογία της πίστεώς
των, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες [αυτού του ιερού ναού] [αυτής της
ιεράς μονής] που σήμερα εορτάζει, ώστε να ανταμειφθούν πλου-
σιπάροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για τις μοναχές και τους μοναχούς της ενορατικής ζωής,
ώστε να δίνουν καθημερινά τη μαρτυρία της ολοκληρωτικής
αφοσιώσεώς τους στο Νυμφίο Χριστό, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για τους μοναχούς οι οποίοι εργάζονται και στον κοινωνικό
τομέα, ώστε να βρίσκουν πρόθυμους βοηθούς στο έργο τους, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, ώστε να είμαστε απλοί και ταπεινοί σαν τα
παιδιά, για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των ουρανών, ας παρα-
καλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, Εσύ που αρέσκεσαι να χορηγείς έλεος και αγάπη
στα πλάσματά σου, εισάκουσε τις ικεσίες όλων που σε ικετεύο-
με, και με τη μεσιτεία της αγίας Παρθένου Θηρεσίας, βοήθησέ
μας στις πνευματικές και υλικές ανάγκες μας. Διά του Ιησού Χρι-
στού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες
των αιώνων.  Αμήν!

Δέηση προσκομιδής 

Διακηρύττουμε, Κύριε, πόσο αξιοθαύμαστος αποκαλύπτεσαι
μέσα στη ζωή της αγίας Θηρεσίας,
και σε ικετεύουμε να δεχθείς τη θυσία την οποία προσφέρουμε,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια τα αξιόμισθα έργα εκείνης.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Παρθένων, σελ. 399.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 18, 3

Λέει ο Κύριος: αν δεν μεταστραφείτε και γίνετε όπως τα παιδιά,
δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των ουρανών.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ας φλογίσουν τις καρδιές μας με τη δυνατή εκείνη αγάπη,
χάρη στην οποία η αγία παρθένος Θηρεσία
σου αφιέρωσε τον εαυτό της,
και η οποία τόσο πολύ θέλησε
να ικετεύει το έλεός σου για τους ανθρώπους.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

4 Οκτωβρίου

Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ο Φραγκίσκος, άνθρωπος του Θεού,
άφησε την οικία του, εγκατέλειψε την κληρονομία του
και έγινε πτωχός και ακτήμων,
αλλά ο Κύριος τον προσέλαβε στην υπηρεσία του.
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Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος χορήγησες στον άγιο Φραγκίσκο 
να γίνει σύμμορφος του Χριστού 
με το πνεύμα της πτωχείας και της ταπεινοσύνης
αξίωσέ μας, βαδίζοντας στα ίχνη του,
να ακολουθούμε τον Υιό σου
και να μένουμε ενωμένοι μαζί του με χαρούμενη αγάπη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτός στις ημέρες του στερέωσε το ναό.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Σοφίας Σειράχ  (50, 1β. 3-7).

Ιδού αυτός που, κατά τη ζωή του στήριξε τον οίκο
και στις ημέρες του στερέωσε το ναό.
Στις δικές τους ημέρες σκάφθηκε η δεξαμενή του νερού,
ο λάκκος, που είναι σαν θάλασσα η επιφάνειά του.
Αυτός προστάτεψε το λαό του από το ληστή
και τον ασφάλισε για την πολιορκία.
Πόσο ένδοξος εμφανίστηκε όταν κοίταζε από τη σκηνή,
όταν έβγαινε από τον οίκο του παραπετάσματος!
Ήταν σαν άστρο της αυγής μέσα σε σύννεφο,
και σαν πανσέληνος σε ημέρα εορτής
και σαν ήλιος λαμπρός πάνω στο ναό του Θεού.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Εσύ είσαι, Κύριε, * το μερίδιο της κληρονομίας μου. 

Ψαλμός 16 (15) [1-2.5.  7-8. 11]

Φύλαξέ με, Κύριε,   *
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επειδή σ’ εσένα ήλπισα. 
Είπα στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου,   *
δεν είμαι ευτυχής χωρίς εσένα». Αντ.

Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομίας μου    †
και του ποτηρίου μου:   *
εσύ είσαι που κρατάς το μέλλον μου. Αντ.

Θα ευλογήσω τον Κύριο που με συνέτισε,   *
ακόμη και τη νύχτα οι σκέψεις μου με διδάσκουν. 
Τον Κύριο θα θέτω πάντοτε ενώπιόν μου,   *
στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ ποτέ μου.  Αντ.

Τους δρόμους της ζωής θα μου γνωρίσεις,   †
με το πρόσωπό σου θα με πλημμυρίσεις ευφροσύνη,   *
ατελείωτη γλυκύτητα στα δεξιά σου. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Για μένα, ο κόσμος έχει σταυρωθεί, και εγώ για τον κόσμο.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Γαλάτες  (6,14-18).

Αδελφοί, όσον αφορά εμένα, ποτέ να μη συμβεί να καυχηθώ
για κάτι άλλο, παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού
Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα κι
εγώ για τον κόσμο. Διότι ούτε η περιτομή ούτε η μη περιτομή
είναι κάτι, αλλά η νέα δημιουργία. Κι όσοι πορευθούν σύμφωνα
με αυτό τον κανόνα, ειρήνη να είναι πάνω τους και έλεος και
πάνω στον Ισραήλ του Θεού.

Από εδώ και πέρα κανένας να μη μου δημιουργεί προβλήμα-
τα. Διότι εγώ έχω στο σώμα μου τα σημάδια του Ιησού.

Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με το πνεύμα
σας, αδέλφια. Αμήν.

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Πβ. Μτ 11,25

Αλληλούια.  
Ευλογητός είσαι, Πατέρα,
Κύριε του ουρανού και της γης,
διότι στους μικρούς αποκάλυψες τα μυστήρια της Βασιλείας σου.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς και συνετούς

και τα αποκάλυψες στους μικρούς.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (11,25-30).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς είπε: «Σε ευλογώ, Πατέρα, Κύριε
του ουρανού και της γης, διότι όλα αυτά τα έκρυψες από σοφούς
και συνετούς και τα αποκάλυψες στους μικρούς. Ναί, Πατέρα,
διότι αυτό ήταν το θέλημά σου. 'Ολα μου έχουν παραδοθεί από
τον Πατέρα μου και κανένας δεν γνωρίζει αληθινά τον Υιό, παρά
μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανείς αληθινά,
παρά μόνο ο Υιός και σε όποιον ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει.

Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είσθε φορτωμένοι κι
εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και μάθε-
τε από μένα, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και θα
βρείτε ανάπαυση για τις ψυχές σας. Πράγματι, ο ζυγός μου είναι
απαλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας επικαλεστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που μας δίνει,

στο πρόσωπο του αγίου Φραγκίσκου, το παράδειγμα των πιο
εκλεκτών αρετών του λαού του Θεού, και ας πούμε:

Κάνε μας, Κύριε, όργανα της ειρήνης σου.

-Μέσω του φτωχού Φραγκίσκου, μας δίνεις, Κύριε, μια
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ζωντανή εικόνα του Ευαγγελίου. Ανανέωνέ μας πάντοτε, ώστε
να αναζητούμε διαρκώς την αλήθεια, σε παρακαλούμε.

-Στόλισες, Κύριε, το δούλο σου Φραγκίσκο με τις αρετές της
απλότητας, της ταπεινοφροσύνης, του πνεύματος της ελευθε-
ρίας. Κάνε να παραδειγματιζόμαστε από το πνεύμα των αγί ων
σου, σε παρακαλούμε.

-Στο όνομά σου, ο άγιος Φραγκίσκος συμφιλίωνε τους
ανθρώπους, απομακρύνοντας κάθε διχόνοια. Κάνε να είμαστε
εργάτες ομόνοιας και γαλήνης, σε παρακαλούμε.

-Στην ύψιστη στιγμή της ζωής του, ο μεγάλος πραγματικά
αδελφός μας σε ύμνησε και για τον αδελφό κάθε ανθρώπου, το
θάνατο. Δώσε μας ένα καλό τέλος σ’ αυτή τη ζω ή και δέξου μας
στο πλήθος των αγίων σου, σε παρακαλούμε.

Θεέ Πανάγαθε, εσύ που έδωσες στην Εκκλησία σου τον Άγιο
Φραγκίσκο και τον εμπλούτισες με το πνεύμα της ευαγγελικής
πτωχείας, βοήθησε το λαό σου να ακολουθεί πιστά το Ευαγγέ-
λιο. Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα που σου προσφέρουμε 
και προετοίμασέ μας να τελέσουμε επάξια 
το Μυστήριο του Σταυρού,
το οποίο ο άγιος Φραγκίσκος έζησε με μεγάλη αγάπη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.
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† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα Άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι μέσα από την οδό της πτωχείας και της ταπεινοφροσύνης,
οδήγησες τον Άγιο Φραγκίσκο,
στα ύψη της ευαγγελικής τελειότητας.

Τον εμπλούτισες με αγγελικές επιθυμίες
ώστε για όλα τα έργα των χεριών σου, απερίγραπτα να χαίρεται.
Τον στόλισες με τα ιερά στίγματα
και έτσι μας χάρισες τη ζωντανή εικόνα
του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Γι’ αυτό, με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους
και με όλο το πλήθος των ουράνιων πνευμάτων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε,
ακατάπαυστα ψάλλοντας:
Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 5, 3

Μακάριοι οι πνευματικά πτωχοί,
Διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.

Δέηση μετά την κοινωνία

Χάρη στα ιερά Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, να μιμηθούμε
την αγάπη και τον αποστολικό ζήλο του αγίου Φραγκίσκου
για να αποκτήσουμε τα αποτελέσματα της αγάπης σου
και να αφιερωθούμε στη σωτηρία όλων των ανθρώπων.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

7 Οκτωβρίου

Της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας του Ροδαρίου

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Λκ 1, 28. 42

Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη,
ο Κύριος είναι μαζί σου,
ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών,
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.

Συναπτή δέηση 

Δώρισε, Κύριε, στο πνεύμα μας άφθονη τη χάρη σου,
εσύ ο οποίος μας αποκάλυψες με τον ευαγγελισμό του αγγέλου
την ενσάρκωση του Χριστού, του Υιού σου,
και, χάρη στη μεσιτεία της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
οδήγησέ μας, μέσω των αγίων Παθών και του Σταυρού,
στη δόξα της Αναστάσεως.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Να σκιρτάς και να αγάλλεσαι, θυγατέρα Σιών, 

διότι ιδού, έρχομαι.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία (2,10-13).

Να σκιρτάς και να αγάλλεσαι, θυγατέρα Σιών, διότι ιδού,
έρχομαι και θα κατοικήσω ανάμεσά σου, λέει ο Κύριος. Και την
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ημέρα εκείνη έθνη πολλά θα προσέλθουν στον Κύριο και θα
γίνουν λαός του. Και θα κατοικήσω ανάμεσά σου και θα γνωρί-
σεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έστειλε προς εσένα. Και ο
Κύριος θα προσλάβει τον Ιούδα ως κληρονομιά του πάνω στην
άγια γη και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ας σωπάσει κάθε
σάρκα μπροστά στον Κύριο, διότι σηκώθηκε από την κατοικία
της αγιοσύνης του.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μακαρία είσαι, Αειπάθενε Μαρία, *
διότι εβάστασες τον Υιό του αιωνίου Πατέρα!

Λουκάς 1, 46-55

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,   *
και αγαλλίασε το πνεύμα μου για τον Θεό, τον σωτήρα μου,
διότι κοίταξε ευνοϊκά την ταπείνωση της δούλης του·   *
ιδού από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν.  Αντ.

Έργα θαυμαστά έκανε ο δυνατός σ’ εμένα:   *
άγιο είναι το όνομά του.
Το έλεός του από γενεά σε γενεά υπάρχει   *
σε όσους τον υπακούν με δέος.  Αντ.

Έδειξε τη δύναμη του ισχυρού χεριού του,   *
διασκόρπισε τους υπερόπτες και τα σχέδια της καρδιάς τους.
Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους,   *
και ταπεινούς ανύψωσε.  Αντ.

Πλημμύρισε με αγαθά τους πεινασμένους,   *
κι έδιωξε τους πλούσιους με άδεια χέρια.
Βοήθησε τον Ισραήλ, τον δούλο του,   *
κι έμεινε πιστός στο έλεός του·  Αντ.

όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας,   *
στον Αβραάμ και τους απογόνους του αιώνια.  Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Προσκαρτερούσαν ομόψυχα στην προσευχή, 

μαζί με τη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (1,12-14).

Μετά την ανάληψη του Ιησού στους ουρανούς, οι απόστολοι
επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που λέγεται «Των
Ελαιών», που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε απόσταση πορεί-
ας που επιτρέπεται το Σάββατο.

Και όταν εισήλθαν, ανέβηκαν στο υπερώο όπου έμεναν, ο
Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος
και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του
Αλφαίου και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου.
'Ολοι αυτοί προσκαρτερούσαν ομόψυχα στην προσευχή, μαζί με
τις γυναίκες και με τη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού και με τους
αδελφούς του.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,28

Αλληλούια.  
Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη, 
ο Κύριος είναι μαζί σου.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις ένα γιο.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-38).

Τον καιρό εκείνο, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια
πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένο
αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενεά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο
άγγελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχτηκε από αυτό το λόγο και
σκεπτόταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της
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είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό.
Και ιδού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, που θα τον ονο-
μάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του
Υψίστου, και θα του δώσει ο Κύριος, ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ,
του πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα επάνω στη γενεά
του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος».

Είπε τότε η Μαρία στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού
δε γνωρίζω άνδρα;». Κι ο άγγελος απαντώντας της είπε: «Το
Άγιο Πνεύμα θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα
σε επισκιάσει. Γι' αυτό, και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομα-
στεί άγιο, Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ, η συγγενής σου, συνέλαβε
γιο στα γηρατειά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμο-
σύνης, αυτής που την αποκαλούσαν στείρα. Διότι για το Θεό
κανένας λόγος δεν είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί».Είπε
τότε η Μαρία: «Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα
σύμφωνα με το λόγο σου». Κι αναχώρησε από αυτήν ο άγγελος. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
βοήθησέ μας να προσαρμοζόμαστε στα δώρα 
τα οποία σου προσφέρουμε,
για να τελούμε με τέτοιο τρόπο τα Μυστήρια του Μονογενούς σου,
ώστε να αξιωθούμε να απολαύσουμε αυτά 
τα οποία μας υπόσχεται.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας, σελ. 389-391. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1,31

Ιδού, θα μείνεις έγκυος,
και θα γεννήσεις υιό που θα τον ονομάσεις Ιησού.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Κύριε ο Θεός, τελώντας το Μυστήριο της Ευχαριστίας
αναγγέλλουμε το θάνατο και την Ανάσταση του Υιού σου.
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε, 
συμμετέχοντας στα σεπτά του Πάθη,
να απολαμβάνουμε τη χαρά της δόξας του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

18 Οκτωβρίου

Αγίου Λουκά, Ευαγγελιστή

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ησ 52, 7

Πόσο είναι ωραία επάνω στα όρη 
τα πόδια του αγγελιαφόρου 
που κηρύττει την ειρήνη,
που αναγγέλλει καλές ειδήσεις,
που διακηρύττει τη σωτηρία. 

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος εξέλεξες τον άγιο Λουκά
για να αποκαλύψει στους πτωχούς το Μυστήριο της αγάπης σου
με το κήρυγμα και το γραπτό λόγο,
χορήγησε, σε παρακαλούμε, σε όσους ομολογούν το όνομά σου
να διατηρούνται ενωμένοι σε καρδία μία και ψυχή μία,
και όλα τα έθνη να αξιωθούν να δουν τη σωτηρία.
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Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Πρώτα στην Αντιόχεια ονόμασαν τους μαθητές «χριστιανούς».

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων  (11,21β-26).

Τις ημέρες εκείνες, πολύς αριθμός που πίστεψε, επέστρεψε
στον Κύριο. Η είδηση γι' αυτούς έφθασε στ' αυτιά της εκκλησίας
της Ιερουσαλήμ και έστειλαν το Βαρνάβα ως την Αντιόχεια.
Αυτός, όταν πήγε και είδε τη χάρη του Θεού, χάρηκε και τους
προέτρεπε όλους, με σταθερή καρδιά να παραμένουν πιστοί
στον Κύριο, γιατί ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος από Πνεύ-
μα Άγιο και πίστη. Και αρκετό πλήθος προστέθηκε στον Κύριο. 

Έφυγε τότε για την Ταρσό για να αναζητήσει το Σαύλο και,
όταν τον βρήκε, τον οδήγησε στην Αντιόχεια. 

Σύχναζαν στις συνάξεις της εκκλησίας για ένα ολόκληρο
χρόνο και δίδαξαν αρκετό πλήθος. Και πρώτα στην Αντιόχεια
ονόμασαν τους μαθητές «χριστιανούς».

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο
Εμείς στρεφόμαστε προς τα έθνη.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων  (13,46-49).

Τις ημέρες εκείνες, μίλησαν με παρρησία ο Παύλος και ο
Βαρνάβας προς τους Ιουδαίους και είπαν:

«Ήταν αναγκαίο σ' εσάς πρώτα να κηρυχτεί ο λόγος του
Θεού. Επειδή τον απωθείτε και δεν κρίνετε άξιους τους εαυτούς
σας για την αιώνια ζωή, τότε εμείς στρεφόμαστε προς τα έθνη.
Γιατί έτσι μας έδωσε εντολή ο Κύριος: Σε έχω θέσει ως φως για
τα έθνη, για να είσαι το μέσον σωτηρίας ως την άκρη της γης».

Ακούγοντας τότε οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν το λόγο
του Κυρίου και πίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για αιώνια ζωή.
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Διαδιδόταν λοιπόν ο λόγος του Κυρίου σε όλη τη χώρα.
Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Οι άγιοί σου, Κύριε, * 
κάνουν γνωστή τη δόξα της βασιλείας σου. 

Ψαλμός 145 (144) [10-11. 12-13αβ .17-18]

Ας σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλα τα έργα σου,   *
κι οι άγιοί σου ας σ’ ευλογήσουν.
Ας πουν τη δόξα της βασιλείας σου   *
κι ας μιλήσουν για τη δύναμή σου.  Αντ.

ώστε γνωστά να κάνουν   †
τα κατορθώματά σου στους ανθρώπους,   *
τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια της βασιλείας σου.
Η βασιλεία σου βασιλεία όλων των αιώνων,   *
σε κάθε γενεά και γενεά η δεσποτεία σου. Αντ.

Δίκαιος ο Κύριος σε όλες τις οδούς του,   *
και άγιος σε όλα του τα έργα.
Κοντά είναι ο Κύριος σε όποιον τον επικαλείται,   * 
σε όποιον τον επικαλείται με ειλικρίνεια. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Μόνος ο Λουκάς είναι μαζί μου.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τον Τιμόθεο (4,10-17α).

Αγαπητέ μου, ο Δημάς με εγκατέλειψε επειδή αγάπησε
αυτόν τον κόσμο και αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη. Επίσης
και ο Κρήσκης πήγε στη Γαλατία, ο Τίτος στη Δαλματία και
μόνος ο Λουκάς έμεινε κοντά μου. Πάρε το Μάρκο και φέρε τον
μαζί σου, διότι μου είναι χρήσιμος για τη διακονία. Τον Τυχικό
τον έστειλα στην Έφεσο. Ερχόμενος φέρε μαζί σου το επανωφό-



265ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ρι που άφησα στην Τρωάδα στο σπίτι του Κάρπου. Φέρε επίσης
τα βιβλία, προπαντός τις περγαμηνές. Ο Αλέξανδρος ο σιδη-
ρουργός πολλά κακά μου προξένησε. Ο Κύριος θα του αποδώσει
σύμφωνα με τα έργα του. Κι εσύ να τον αποφεύγεις, διότι αντι-
στάθηκε πολύ στο λόγο μας.

Στην πρώτη μου απολογία κανένας δε μου συμπαραστάθηκε,
αλλά όλοι με εγκατέλειψαν. Ας μην τους καταλογισθεί. Αλλά ο
Κύριος μου συμπαραστάθηκε και με ενδυνάμωσε, ώστε να δια-
δοθεί το κήρυγμα από μένα και να το ακούσουν όλα τα έθνη. 

Λόγος  του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 15, 16

Αλληλούια.
Εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο,
ώστε να πάτε και να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Ο θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (10,1-9).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς διάλεξε άλλους εβδομήντα δύο
μαθητές και τους έστειλε ανά δύο πριν από εκείνον σε κάθε πό-
λη και σε κάθε τόπο απ’ όπου έμελλε να περάσει. Και τους έλε-
γε: «Ο θερισμός είναι πολύς, οι εργάτες όμως είναι λίγοι. Παρα-
καλέσετε, λοιπόν, τον κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες στο
θερισμό του. Πηγαίνετε! Σας στέλνω σαν αρνιά ανάμεσα σε λύ-
κους. Μην κρατάτε μαζί σας χρήματα, μήτε σακίδιο, μήτε σαν-
δάλια και να μη χαιρετήσετε κανένα στο δρόμο σας. Και σε όποι-
ο σπίτι εισέλθετε, πρώτα να λέτε: Ειρήνη σ’ αυτό το σπίτι. Κι αν
εκεί υπάρχει τέκνο ειρήνης, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω
του. Αλλιώς θα επιστρέψει σε σας. Σ’ αυτό το σπίτι να μένετε
τρώγοντας και πίνοντας απ’ ό,τι έχουν, διότι στον εργάτη αξίζει
ο μισθός του. Μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και σ’ όποια πό-
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λη μπείτε και σας δέχονται, να τρώτε ό,τι σας παραθέτουν και να
θεραπεύετε τους αρρώστους που υπάρχουν εκεί και να τους λέ-
τε: «έφθασε για σας η βασιλεία του Θεού».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Χάρη στην ουράνια δωρεά σου, Κύριε,
αξίωσέ μας να σε υπηρετούμε με καθαρή καρδιά,
ώστε τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
εορτάζοντας τον άγιο Ευαγγελιστή Λουκά,
να μας εξαγνίσουν και να μας οδηγήσουν στη δόξα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 393. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 10, 1. 9 

Ο Κύριος έστειλε τους μαθητές να αναγγείλουν στις πόλεις:
έφθασε για σας η Βασιλεία του Θεού.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ,
το Μυστήριο το οποίο λάβαμε στην αγία Τράπεζά σου 
να μας αγιάσει,
και το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξε ο άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς
να μας καταστήσει ισχυρούς στην πίστη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



267ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

21 Οκτωβρίου

Αγίας Ούρσουλας, Παρθενομάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                            Απ 12,11-12α

Αυτόν όμως τον νίκησαν οι αδελφοί μας 
με το αίμα του Αρνίου και την μαρτυρία, 
που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους,
φτάνοντας ως και στο θάνατο.
Γι αυτό χαρείτε, ουρανοί κι όσοι τους κατοικείτε!

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, 
εσύ που έδωσες στην αγία Ούρσουλα και στις συντρόφισσές της 
το δώρο να αντιμετωπίσουν γενναία το μαρτύριο, 
χάρη στη μεσιτεία τους χορήγησέ μας τη δύναμη, 
μέσα στις εναλλαγές αυτού του κόσμου 
να προχωρούμε στο δρόμο της αγάπης σου 
με την καρδιά πλημμυρισμένη από χριστιανική χαρά 
και να αξιωθούμε να απολαύσουμε το μεγαλείο σου. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Το Αρνί θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει 

στις πηγές των νερών της ζωής.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη (7,9-17).

Εγώ, ο Ιωάννης, είδα: Ιδού ένα μεγάλο πλήθος, που κανένας
δεν μπορούσε να το απαριθμήσει, από κάθε έθνος, φυλή, λαό και
γλώσσα, να στέκεται ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνι-
ού. Φορούσαν λευκές στολές και κρατούσαν φοίνικες στα χέρια
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τους, και φώναζαν με δυνατή φωνή λέγοντας: «Η σωτηρία ανή-
κει στο Θεό μας, που κάθεται στο θρόνο και στο Αρνί».

Κι όλοι οι άγγελοι στέκονταν γύρω απ΄ το θρόνο κι απ΄ τους
πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζωντανά όντα. Κι έπεσαν με τα
πρόσωπά τους κατά γης, ενώπιον του θρόνου και προσκύνησαν
το Θεό λέγοντας: «Αμήν! Η ευλογία και η δόξα και η σοφία, η
ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη και η εξουσία, ανήκουν στο Θεό
μας, στους αιώνες των αιώνων. Αμήν».

Τότε ένας από τους πρεσβυτέρους μου είπε: «Αυτοί που
φορούν τις λευκές στολές ποιοι είναι κι από πού έρχονται;». Και
του είπα: «Κύριέ μου, εσύ ξέρεις». Κι αυτός μου είπε: «Είναι
αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Αυτοί έπλυναν τις στο-
λές τους και τις λεύκαναν μέσα στο αίμα του Αρνιού. Γι' αυτό
βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και τον λατρεύουν
ημέρα και νύχτα μέσα στο ναό του, κι Αυτός που κάθεται στο
θρόνο θ' απλώσει τη σκηνή του πάνω τους. Δε θα πεινάσουν πια
ούτε πια θα διψάσουν ούτε πάνω τους θα πέσει πια ο ήλιος ούτε
κανένας άλλος καύσωνας. Επειδή το Αρνί, που κάθεται στη μέση
του θρόνου, Αυτό θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει στις
πηγές των νερών της ζωής, και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ
απ' τα μάτια τους».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Πολύτιμος στα μάτια του Κυρίου * 
ο θάνατος των αγίων του. 

Ψαλμός 116 [115] (12-13.15-16βγ.17-18)

Τι ν’ ανταποδώσω στον Κύριο,   *
για όλες τις ευεργεσίες του σ’ εμένα; 
Θα λάβω το ποτήριο της σωτηρίας   * 
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.  Αντ.

Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου   *
ο θάνατος των αγίων του.
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Κύριε, δούλος σου είμαι,   *
δούλος σου και παιδί της δούλης σου. 
Έσπασες τα δεσμά μου.  Αντ.

Θυσία ευχαριστήρια θα σου προσφέρω,  *
και θα επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου.
Θα εκπληρώσω ό,τι έταξα στον Κύριο   *
μπροστά σε όλο τον λαό του.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 8,12

Αλληλούια.
Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει ο Κύριος, 
αυτός που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει μέσα στο σκοτάδι, 
αλλά θα έχει το φως της ζωής. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα πεθάνει, 

τότε φέρνει πολύ καρπό.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (12,24-26).

Τον καιρό εκείνο, έλεγε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Αλή-
θεια, αλήθεια σας λέω: αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει
στο χώμα δεν πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Αλλά, αν πεθάνει,
τότε φέρνει πολύ καρπό. Όποιος αγαπά τη ζωή του, θα τη χάσει.
Κι όποιος σ' αυτό τον κόσμο μισεί τη ζωή του, θα τη διαφυλάξει
για την αιώνια ζωή. Αν κάποιος υπηρετεί εμένα, εμένα να ακο-
λουθεί, κι όπου είμαι εγώ εκεί θα είναι κι ο υπηρέτης μου. Αν
κάποιος με υπηρετεί, ο Πατέρας θα τον τιμήσει».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
εορτάζοντας σήμερα την παρθενομάρτυρα Αγία Ούρσουλα και
τις συντρόφισσές της, ας δοξολογήσουμε τον Κύριο και Σωτήρα
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μας τον μάρτυρα τον πιστό, λέγοντας:

Μας λύτρωσες, Κύριε, με το αίμα σου.

-Με τη μεσιτεία των μαρτύρων σου, που ελεύθερα δέχτηκαν
το θάνατο για να μαρτυρήσουν την πίστη, χορήγησέ μας, Κύριε
την αληθινή ελευθερία του πνεύματος.

-Με τη μεσιτεία των μαρτύρων σου, που ομολόγησαν την πί-
στη μέχρι το θάνατο, χορήγησέ μας την αγνότητα και τη σταθε-
ρότητα στην πίστη.

-Με τη μεσιτεία των μαρτύρων σου, που, βαστάζοντας το
Σταυρό σου, ακολούθησαν τα ίχνη σου, χορήγησέ μας τη δύνα-
μή σου για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής.

-Με τη μεσιτεία των μαρτύρων σου, που έπλυναν τις
αμαρτίες μας στο αίμα του Αρνιού, χορήγησέ μας, Κύριε, να νι-
κούμε τους πειρασμούς της σάρκας και του κόσμου.

Άκουσε, Κύριε, τη δέησή μας, ώστε εμείς που εορτάσαμε το
μαρτύριο της Αγίας Ούρσουλας και των συντροφισσών της, ακο-
λουθώντας το παράδειγμά της, να μένουμε πιστοί στις υποσχέ-
σεις του βαπτίσματός μας και στην ομολογία της πίστεως στον Ι-
ησού Χριστό, τον Κύριό μας, που ζει και βασιλεύει στους αιώνες
των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Ενώ προσφέρουμε τα δώρα μας στο άγιο θυσιαστήριό σου, 
χορήγησέ μας Κύριε, τη θερμή εκείνη αγάπη, 
με την οποία πλημμύρισες την αγία Ούρσουλα 
και τις συντρόφισσές της, 
ώστε τελώντας τα άγια αυτά μυστήρια 
με αγνή ψυχή και ένθερμη αγάπη, 
να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε θυσία ευάρεστη σε σένα
και για μας σωτήρια. 
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο Παρθένων, σελ. 399 ή των Μαρτύρων, σελ. 396. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16,24 

Αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, 
ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του 
και ας με ακολουθεί, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενισχυμένοι από την άγια αυτή τροφή, 
σε ικετεύουμε και πάλι Κύριε και Θεέ μας, 
βοήθησέ μας, ακολουθώντας το παράδειγμα
της Αγίας Ούρσουλας και των συντροφισσών της, 
εσένα πάντα να αναζητούμε
και να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο ως νέοι άνθρωποι. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

26 Οκτωβρίου

Αγίου Δημητρίου, Μάρτυρος

Mνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο                                        

Αυτός είναι ο αληθινός μάρτυρας,
που έχυσε το αίμα του για τον Χριστό,
που δεν φοβήθηκε τις απειλές των διωκτών του,
αλλά έφθασε στην ουράνια βασιλεία.
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Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ, 
εσύ ο οποίος βοήθησες τον μάρτυρά σου Δημήτριο 
να υπερνικήσει τα βασανιστήρια του μαρτυρίου, 
δώσε μας τη χάρη, 
σήμερα που τελούμε την επέτειο του θριάμβου του, 
να παραμένουμε ακατάβλητοι στις παγίδες του εχθρού.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Κανένα πλάσμα δε θα μπορέσει να μας χωρίσει 

από την αγάπη του Θεού,
που φανερώθηκε με το Χριστό Ιησού,τον Κύριό μας.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους  (8,31β-39).

Αδελφοί, αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος είναι ενα-
ντίον μας; Αυτός βέβαια, που δε λυπήθηκε τον ίδιο του τον Υιό,
αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς, πώς μαζί με αυτόν δε θα μας
χαρίσει τα πάντα; Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του
Θεού; Ο Θεός είναι που δικαιώνει. Ποιος θα τους κατακρίνει; Ο
Χριστός Ιησούς είναι που πέθανε, μάλλον που αναστήθηκε, και
ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και αυτός μεσιτεύει για μας. 

Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού; Θλίψη ή
στενοχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γύμνια ή κίνδυνος ή μάχαιρα;
Καθώς είναι γραμμένο: «Για σένα όλη την ημέρα θανατωνόμα-
στε, θεωρηθήκαμε σαν πρόβατα προορισμένα για σφαγή». Αλλά
σε όλα αυτά εμείς νικούμε με το παραπάνω, μέσω εκείνου που
μας αγάπησε. 

Επειδή είμαι πεπεισμένος πως ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε
άγγελοι ούτε αρχές ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε δυνάμεις
ούτε ύψος ούτε βάθος ούτε κανένα άλλο πλάσμα θα μπορέσει να
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μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, που φανερώθηκε με το
Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα, * με αγαλλίαση θα θερίσουν! 

Ψαλμός 126 (125) [1β-2α, 2β-3. 4-5.6]

Όταν ο Κύριος επανέφερε   †
στη Σιών τους αιχμαλώτους,   *
ήταν σαν να βλέπαμε όνειρο. 
Τότε το γέλιο γέμισε το στόμα μας   *
και η γλώσσα μας από χαράς τραγούδια.  Αντ.

Έλεγαν τότε μεταξύ τους τα έθνη:   *
«Μεγαλεία έκανε γι’ αυτούς ο Κύριος!» 
Μεγαλεία έκανε για μας ο Κύριος,   * 
από χαρά πλημμυρίσαμε.  Αντ.

Άλλαξε, Κύριε, την αιχμαλωσία μας,   *
όπως αλλάζεις τους χειμάρρους στον Νότο. 
Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,   *
με αγαλλίαση θα θερίσουν.  Αντ.

Όταν πήγαιναν, περπατούσαν κι έκλαιγαν,   *
βαστάζοντας τον σπόρο για να σπείρουν.
Όμως στον γυρισμό θα έρθουν με αγαλλίαση,   * 
κουβαλώντας πια τα δεμάτια τους.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 5,10

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη,
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.  
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασιλιάδες,

για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του:
«Προσέχετε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε
συνέδρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Και
εξαιτίας μου θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασι-
λείς, για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. Αλλά όταν
σας παραδώσουν, μη μεριμνείστε με ποιό τρόπο ή τι θα πείτε,
διότι εκείνη την ώρα θα σας δοθεί τι να πείτε. Πράγματι, δεν
είσθε εσείς που θα μιλάτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατέρα
σας που θα μιλά μέσα σας.

Και θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο
πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά ενα-
ντίον των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και όλοι θα σας
μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος που θα μείνει
σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής 

Πανεύσπλαχνε Θεέ,
χορήγησε άφθονη την ευλογία σου επάνω σ’ αυτά τα δώρα
και στερέωσέ μας στην πίστη,
την οποία ο μακάριος Δημήτριος ομολόγησε,
χύνοντας το αίμα του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 396-397. 
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 15, 5 

Εγώ είμαι η αληθινή άμπελος, εσείς τα κλήματα, λέει ο Κύριος. 
Αυτός που μένει ενωμένος μαζί μου κι εγώ μαζί του, 
αυτός παράγει πολύ καρπό.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι από τα θεία Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να μιμούμαστε τη θαυμαστή σταθερότητα
του μακαρίου Δημητρίου
για ν’ αποκτήσουμε το βραβείο της υπομονής στην αιωνιότητα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



NOEMΒΡΙΟΣ

5 Νοεμβρίου 

Αγίων Ζαχαρία και Ελισάβετ

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Με πνευματική χαρά και αγαλλίαση τιμούμε σήμερα, 
τη μνήμη των αγίων Ζαχαρία και Ελισάβετ, 
διότι ο Κύριος τους χάρισε, 
όλων των εθνών την ευλογία.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε και Θεέ μας, 
Εσύ που εξέλεξες τους δίκαιους συζύγους Ζαχαρία και Ελισάβετ, 
για να γίνουν οι γονείς του Προδρόμου του Υιού σου, 
με τη μεσιτεία τους, καταξίωσε όλους εμάς 
να σε υπηρετούμε με πιστότητα όλες τις ημέρες της ζωής μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο  Ανάγνωσμα
Ο Κύριος είναι η κληρονομιά μου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του Δευτερονομίου (10,8-9).

Εκείνες τις ημέρες, ξεχώρισε ο Κύριος τη φυλή του Λευί, για



να σηκώνει την κιβωτό της διαθήκης του Κυρίου και να στέκεται
ενώπιόν του για να τον λατρεύει και να ευλογεί στο όνομά του,
όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό ο Λευί δεν έχει
μερίδιο και κληρονομιά μαζί με τους αδελφούς του, διότι ο ίδιος
ο Κύριος είναι η κληρονομιά του, όπως ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός
του υποσχέθηκε. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος είναι * το μερίδιο της κληρονομίας μου.

Ψαλμός 16 (15) [1-2α και 5.7-8.11]

Φύλαξέ με, Κύριε,   *
επειδή σ’ εσένα ήλπισα. 
Είπα στον Κύριο: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου», *
Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομίας μου    †
και του ποτηρίου μου:   *
εσύ είσαι που κρατάς το μέλλον μου.  Αντ.

Θα ευλογήσω τον Κύριο που με συνέτισε,   *
ακόμη και τη νύχτα οι σκέψεις μου με διδάσκουν. 
Τον Κύριο θα θέτω πάντοτε ενώπιόν μου,   *
στα δεξιά μου στέκεται για να μην κλονιστώ ποτέ μου.  Αντ.

Τους δρόμους της ζωής θα μου γνωρίσεις,   †
με το πρόσωπό σου θα με πλημμυρίσεις ευφροσύνη,   *
ατελείωτη γλυκύτητα στα δεξιά σου.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Αυτό το έπραξε μια φορά για πάντα, 

προσφέροντας τον εαυτό του.

Ανάγνωσμα από την επιστολή προς Εβραίους  (8,1-6).

Αδελφοί, εμείς έχουμε έναν αρχιερέα ο οποίος κάθισε στα
δεξιά της δόξας της Μεγαλειότητας στους ουρανούς, και έγινε
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λειτουργός στα Άγια και στην πραγματική σκηνή, την οποία
έστησε ο Κύριος και όχι άνθρωπος.

Διότι ο κάθε αρχιερέας καθίσταται για να προσφέρει δώρα
και θυσίες. Απ' εδώ και η ανάγκη να κατέχει κάτι για να το προ-
σφέρει. Πράγματι, αν ο Χριστός βρισκόταν επάνω στη γη, δε θα
ήταν ούτε ιερέας, επειδή υπάρχουν εκείνοι που προσφέρουν τα
δώρα σύμφωνα με το νόμο. Οι ιερείς προσφέρουν μια λατρεία που
είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, όπως είχε
λεχθεί από το Θεό στο Μωυσή, όταν αυτός έμελλε να κατασκευά-
σει τη σκηνή. Πράγματι του είπε: «Πρόσεχε, να τα φτιάξεις όλα
σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε επάνω στο βουνό».

Τώρα, όμως, ο Χριστός ανέλαβε ένα λειτούργημα τόσο πιο
σπουδαίο όσο καλύτερης διαθήκης έγινε μεσίτης, και η οποία
βασίζεται επάνω σε καλύτερες υποσχέσεις. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,13 

Αλληλούια.  
Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι εισακούστηκε η δέησή σου, 
και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο 
και θα τον ονομάσεις Ιωάννη.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο 

και θα τον ονομάσεις Ιωάννη.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,5-25).

Στην εποχή του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, υπήρχε
ιερέας ονόματι Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά, και η
γυναίκα του ήταν απόγονος του Ααρών και το όνομά της ήταν
Ελισάβετ. Και οι δυο ήταν δίκαιοι ενώπιόν στο Θεό, τηρώντας
κατά τρόπο άμεμπτο τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου.
Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν στείρα, και ήταν
και οι δυο προχωρημένοι στα χρόνια τους.
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Όταν ήλθε η σειρά της ιερατικής του τάξης για να ιερουργή-
σει εμπρός στο Θεό, σύμφωνα με το έθιμο του ιερατείου, του
έπεσε ο κλήρος να μπει στο ναό του Κυρίου για να προσφέρει τη
θυσία του θυμιάματος. Και όλο το πλήθος του λαού παρέμενε
έξω προσευχόμενο, κατά την ώρα του θυμιάματος.

Του εμφανίστηκε τότε άγγελος του Κυρίου, που στεκόταν
στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ταράχτηκε ο Ζαχα-
ρίας όταν τον είδε και φόβος τον κυρίεψε. 

Του είπε τότε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, διότι εισα-
κούστηκε η δέησή σου, και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου
γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Θα αισθανθείς χαρά
και αγαλλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Θα
είναι, πράγματι, σπουδαίος στα μάτια του Κυρίου, και δε θα πιει
κρασί ή μεθυστικά ποτά, αλλά θα είναι γεμάτος από Άγιο Πνεύ-
μα ήδη από τα σπλάχνα της μητέρας του. Θα κάμει να επιστρέ-
ψουν πολλοί από τους γιους του Ισραήλ στον Κύριο, το Θεό τους.
Αυτός θα πορεύεται ενώπιόν του, με το πνεύμα και τη δύναμη
του Ηλία, για να κάμει να στραφούν οι καρδιές των πατέρων
προς τα παιδιά, οι άπιστοι στη φρόνηση των δικαίων, να ετοιμά-
σει ένα λαό προδιατεθειμένο για τον Κύριο». 

Είπε τότε ο Ζαχαρίας στον άγγελο: «Από πού θα το γνωρίσω
αυτό; Διότι εγώ είμαι γέρος και η γυναίκα μου προχωρημένη στα
χρόνια της». 

Κι απάντησε ο άγγελος και του είπε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ
που στέκομαι ενώπιόν στο Θεό και στάλθηκα για να σου μιλήσω
και να σου φέρω αυτή την καλή αγγελία. Και ιδού, θα μείνεις
άλαλος και δε θα μπορέσεις να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα
γίνουν όλα αυτά, επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία
θα εκπληρωθούν στον καιρό τους».

Στο μεταξύ, ο λαός περίμενε το Ζαχαρία και απορούσαν
επειδή αργούσε μέσα στο ναό. Αλλά, όταν βγήκε, δεν μπορούσε
να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι στο ναό είδε οπτασία. Κι ο
Ζαχαρίας τους έκανε νεύματα και παρέμεινε άλαλος.

Όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες της ιερατικής του διακο-
νίας, επέστρεψε στο σπίτι του. Μετά από εκείνες τις ημέρες, η
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γυναίκα του Ελισάβετ έμεινε έγκυος κι έκρυβε τον εαυτό της για
πέντε μήνες και έλεγε: «Αυτό το έκαμε σε μένα ο Κύριος, αυτές
τις ημέρες κατά τις οποίες ευδόκησε να αφαιρέσει την ντροπή
μου στα μάτια των ανθρώπων».

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 443.

Δέηση προσκομιδής 

Πρόσδεξαι, Κύριε, τα δώρα που σου προσφέρει η ταπεινότητά μας, 
με την ευκαιρία της εορτής των αγίων Ζαχαρία και Ελισάβετ, 
και κατάστησε όλους εμάς κοινωνούς στην υπόσχεση που έδω-
σες στον Αβραάμ και τους απογόνους του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 394-395.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία

Έλαβαν την ευλογία του Κυρίου, 
και έλεος από το Θεό το Σωτήρα τους.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε ικετεύουμε, Κύριε Θεέ μας, 
όπως τα θεία Μυστήρια στα οποία μεταλάβαμε, 
κατά την εορτή των αγίων Ζαχαρία και Ελισάβετ, 
να μας εξασφαλίσουν τη σωτηρία και την ειρήνη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

280 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



21 Νοεμβρίου

Των Εισοδίων της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ιδθ 13, 23. 25

Ευλογημένη είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, 
από τον Θεό, τον Ύψιστο,
περισσότερο από όλες τις γυναίκες επάνω στη γη,
διότι εμεγάλυνε πολύ το όνομά σου,
ώστε να μη σβήσει ο ύμνος σου από το στόμα των ανθρώπων.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Χάρη στη μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Αειπαρθένου Μαρίας,
χορήγησε, Κύριε, σ’ εμάς, που τιμούμε τη μνήμη της,
να αξιωθούμε να λαμβάνουμε υπεράφθονη τη χάρη σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Να αγάλλεσαι, θυγατέρα μου Σιών, διότι ιδού, έρχομαι.

Ανάγνωσμα από τον προφήτη Ζαχαρία  (2,10-13).

Να χαίρεσαι και να αγάλλεσαι, θυγατέρα μου Σιών, διότι
ιδού, έρχομαι, και θα κατοικήσω ανάμεσά σου, λέει ο Κύριος.
Και την ημέρα εκείνη, έθνη πολλά θα καταφύγουνε στον Κύριο,
και αυτοί θα είναι λαός δικός μου και θα κατοικήσω ανάμεσά
σου, και θα γνωρίζεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έστειλε σε
σένα.
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Και ο Κύριος θα αποκτήσει τον Ιούδα ως μερίδιο κληρονο-
μίας του εις την αγία γη και θα εκλέξει την Ιερουσαλήμ. Ας σιω-
πήσει κάθε σάρκα ενώπιον του Κυρίου, διότι σηκώθηκε από την
αγία του κατοικία.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μακάρια είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, *
διότι εβάστασες τον Υιό του αιωνίου Πατέρα!

Λουκάς 1,46-55

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο,   *
και αγαλλίασε το πνεύμα μου για τον Θεό, τον σωτήρα μου, Αντ.

διότι κοίταξε ευνοϊκά την ταπείνωση της δούλης του·   *
ιδού από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν.
Έργα θαυμαστά έκανε ο δυνατός σ’ εμένα:   *
άγιο είναι το όνομά του. Αντ.

Το έλεός του από γενεά σε γενεά υπάρχει   *
σε όσους τον υπακούν με δέος.
Έδειξε τη δύναμη του ισχυρού χεριού του,   *
διασκόρπισε τους υπερόπτες και τα σχέδια της καρδιάς τους.  Αντ.

Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους,   *
και ταπεινούς ανύψωσε.
Πλημμύρισε με αγαθά τους πεινασμένους,   *
κι έδιωξε τους πλούσιους με άδεια χέρια. Αντ.

Βοήθησε τον Ισραήλ, τον δούλο του,   *
κι έμεινε πιστός στο έλεός του·
όπως είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας,   *
στον Αβραάμ και τους απογόνους του αιώνια. Αντ.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ  11, 28

Αλληλούια.
Μακάριοι όσοι ακούνε το λόγο του Θεού,
και τον φυλάττουν.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Άπλωσε το χέρι του πάνω στους μαθητές του και είπε: 

Αυτοί είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου.

 Ανάγνωσμα από το κατά  Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (12,46-50).

Τον καιρό εκείνο, ενώ ο Ιησούς μιλούσε στα πλήθη, έφθασαν
η μητέρα του και τ’ αδέλφια του και στάθηκαν έξω, ζητώντας να
του μιλήσουν. Και κάποιος του είπε: «Η μητέρα σου και τα αδέλ-
φια σου βρίσκονται έξω και θέλουν να σου μιλήσουν». Κι εκείνος
απάντησε σ’ αυτόν που του το είπε: «Ποιά είναι η μητέρα μου
και ποιά είναι τ’ αδέλφια μου;». Και απλώνοντας το χέρι του
πάνω στους μαθητές του, είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέλ-
φια μου. Διότι όποιος εκτελεί το θέλημα του Πατέρα μου που
βρίσκεται στους ουρανούς, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και
μητέρα μου».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 437.

Δέηση προσκομιδής 

Σου προσφέρουμε, Κύριε, τη δοξαστική αυτή θυσία,
ενώ χαιρόμαστε τιμώντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου,
και σε παρακαλούμε,
μέσω αυτών των ιερών συναλλαγών,
να προοδεύομε συνεχώς στην αιώνια λύτρωση.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 1, σελ. 389.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 1, 48

Ιδού, από τώρα όλες οι γενεές θα με μακαρίζουν,
διότι ο Κύριος κοίταξε την ταπείνωση της δούλης του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Έχοντας λάβει την ουράνια τροφή,
ικετευτικά σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να ομολογούμε με το λόγο
και να τιμούμε με τα έργα μας τον Υιό σου
ο οποίος γεννήθηκε από την αγνή Παρθένο, 
τον οποίο λάβαμε με το ιερό Μυστήριο
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

25 Νοεμβρίου

Αγίας Αικατερίνης Αλεξανδρείας, Παρθενομάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Μακαρία είναι η παρθένος που απαρνήθηκε τον εαυτόν της,
και σηκώνοντας τον σταυρό της μιμήθηκε τον Κύριο, 
τον νυμφίο των παρθένων, 
τον άρχοντα των μαρτύρων.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, 
εσύ ο οποίος ανέδειξες στο λαό σου 
τη μακαρία παρθένο Αικατερίνη, 
ακατανίκητη μάρτυρα, 
χορήγησε ώστε με τη μεσιτεία της 
να ενισχυόμαστε με πίστη και προσκαρτερία 
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και να εργαζόμαστε ακούραστα για την ενότητα της Εκκλησίας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Παρουσιαζόμαστε ως διάκονοι του Θεού.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (6,4-10).

Αδελφοί, σε όλους παρουσιαζόμαστε ως διάκονοι του Θεού,
με μεγάλη υπομονή, μέσα σε θλίψεις, σε ανάγκες, σε στενοχώ-
ριες, σε χτυπήματα, σε φυλακίσεις, σε αναταραχές, σε κόπους,
σε αγρυπνίες, σε πείνα, αλλά με αγνότητα, με γνώση, με μακρο-
θυμία, με τιμιότητα, με Άγιο Πνεύμα, με ανυπόκριτη αγάπη, με
λόγους αλήθειας, με δύναμη του Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύ-
νης προς τα δεξιά και αριστερά, μέσα σε τιμή και σε ατίμωση,
μέσα σε δυσφημίσεις και επαίνους. 

Μας θεωρούν λαοπλάνους, ενώ κηρύττουμε την αλήθεια,
άγνωστους και όμως είμαστε πολύ γνωστοί, μισοπεθαμένους και
όμως ζούμε, βασανισμένους, αλλά δε θα μας σκοτώνουν, λυπη-
μένους, ενώ πάντα χαιρόμαστε, φτωχούς, ενώ πολλούς κάνουμε
πλούσιους, σαν να μην κατέχουμε τίποτα, ενώ κατέχουμε τα
πάντα!

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα, * με αγαλλίαση θα θερίσουν!

Ψαλμός 126 (125) [1β-2α, 2β-3. 4-5.6]

Όταν ο Κύριος επανέφερε   †
στη Σιών τους αιχμαλώτους,   *
ήταν σαν να βλέπαμε όνειρο. 
Τότε το γέλιο γέμισε το στόμα μας   *
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και η γλώσσα μας από χαράς τραγούδια.  Αντ.

Έλεγαν τότε μεταξύ τους τα έθνη:   *
«Μεγαλεία έκανε γι’ αυτούς ο Κύριος!» 
Μεγαλεία έκανε για μας ο Κύριος,   * 
από χαρά πλημμυρίσαμε.  Αντ.

Άλλαξε, Κύριε, την αιχμαλωσία μας,   *
όπως αλλάζεις τους χειμάρρους στον Νότο. 
Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,   *
με αγαλλίαση θα θερίσουν.  Αντ.

Όταν πήγαιναν, περπατούσαν κι έκλαιγαν,   *
βαστάζοντας τον σπόρο για να σπείρουν.
Όμως στον γυρισμό θα έρθουν με αγαλλίαση,   * 
κουβαλώντας πια τα δεμάτια τους.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια. 
Αν σας εμπαίζουν για το όνομα του Χριστού, 
να είστε ευτυχισμένοι, 
διότι το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Αν κάποιος χάσει τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Αν κάποιος θέλει
να έρχεται πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώ-
νει το σταυρό του κάθε μέρα και ας με ακολουθεί. Διότι εκείνος
που θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι αν κάποιος χάσει
τη ζωή του για μένα, αυτός θα τη σώσει. Σε τι, πράγματι, ωφελεί-
ται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει, όμως, τον ε-
αυτό του ή καταστραφεί; Διότι, όποιος ντραπεί για μένα και για
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τα λόγια μου, ο Υιός του ανθρώπου θα ντραπεί γι’ αυτόν, όταν θα
έλθει μέσα στη δόξα του και στη δόξα του Πατέρα του και των α-
γίων αγγέλων».  

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 445.

Δέηση προσκομιδής 

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε,
τιμώντας την αγία Αικατερίνη,
σε παρακαλούμε να τα δεχθείς με ευμένεια,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια και τον μαρτυρικό της αγώνα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Παρθένων, σελ. 399 ή των Μαρτύρων, σελ. 396. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Απ 7, 17

Ο Αμνός που είναι στη μέση του θρόνου,
θα τους οδηγήσει στις πηγές των υδάτων της ζωής.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος έστεψες την αγία Αικατερίνη,
για τη διπλή της νίκη, της παρθενίας και του μαρτυρίου,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε,
χάρη στη δύναμη αυτού του Μυστηρίου,
να υπερνικούμε με θάρρος κάθε κακό,
για ν’ αποκτήσουμε την ουράνια δόξα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

287ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



30 Νοεμβρίου

Αγίου Ανδρέα, Αποστόλου,
του Πρωτόκλητου

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μτ 4, 18-19 

Ο Ιησούς είδε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας δύο αδέλφια,
τον Πέτρο και τον Ανδρέα, και τους κάλεσε: «Ακολουθήστε με,
κι εγώ θα σας κάνω αλιείς ανθρώπων».

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, 
ταπεινά ικετεύουμε τη μεγαλειότητά σου, 
ώστε, όπως ο μακάριος απόστολος Ανδρέας 
υπήρξε κήρυκας και ποιμένας της Εκκλησίας σου, 
έτσι και για μας να είναι παντοτινός ικέτης ενώπιόν σου. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου,  ο οποίος είναι
Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Εμείς στρεφόμαστε προς τα έθνη.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων  (13,46-49).

Τις ημέρες εκείνες, μίλησαν με παρρησία ο Παύλος και ο
Βαρνάβας προς τους Ιουδαίους και είπαν: 

«Ήταν αναγκαίο σ' εσάς πρώτα να κηρυχτεί ο λόγος του
Θεού. Επειδή τον απωθείτε και δεν κρίνετε άξιους τους εαυτούς
σας για την αιώνια ζωή, τότε εμείς στρεφόμαστε προς τα έθνη.
Γιατί έτσι μας έδωσε εντολή ο Κύριος: Σε έχω θέσει ως φως για
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τα έθνη, για να είσαι το μέσον σωτηρίας ως την άκρη της γης».
Ακούγοντας τότε οι εθνικοί, χαίρονταν και δόξαζαν το λόγο

του Κυρίου και πίστεψαν όσοι ήταν ταγμένοι για αιώνια ζωή.
Διαδιδόταν λοιπόν ο λόγος του Κυρίου σε όλη τη χώρα.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο λόγος τους κηρύχθηκε * σε όλη την οικουμένη.

Ψαλμός 19 (18) [2-3. 4-5]

Οι ουρανοί διηγούνται του Θεού τη δόξα,   * 
και το στερέωμα αναγγέλλει τα έργα των χεριών του.
Η μια ημέρα στην άλλη το μεταδίδει,   *
κι η μια νύχτα στην άλλη το αφηγείται.  Αντ.

Χωρίς λέξεις, χωρίς ομιλίες,   *
χωρίς ν’ ακούγεται η λαλιά τους,
κι όμως σ’ όλη τη γη αντήχησε η φωνή τους,   *
τα λόγια τους στα πέρατα της οικουμένης.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Η πίστη προέρχεται από την ακοή 

και η ακοή από το λόγο του Χριστού.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους (10,9-18).

Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος
και πιστέψεις μέσα στην καρδιά σου πως ο Θεός τον ανάστησε
από τους νεκρούς, θα σωθείς. Γιατί με την καρδιά πιστεύει
κανείς ώστε να φθάσει στη δικαίωση, ενώ με το στόμα ομολογεί
για να φθάσει στη σωτηρία. Λέει πράγματι η Γραφή: «Ο καθέ-
νας που πιστεύει σ’ αυτόν δε θα ντροπιαστεί». Γιατί δεν υπάρχει
καμιά διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα, αφού είναι ο ίδιος
Κύριος όλων, πλούσιος για όλους εκείνους που τον επικαλού-
νται. Πράγματι, «οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρί-
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ου, θα σωθεί». 
Πώς όμως να επικαλεστούν κάποιον στον οποίον δεν πίστε-

ψαν; Και πώς να πιστέψουν σε κάποιον για τον οποίον δεν άκου-
σαν; Και πώς να ακούσουν χωρίς κάποιον που να κηρύξει; Και
πώς να κηρύξουν αν δεν αποσταλούν; Όπως είναι γραμμένο:
«πόσο είναι ωραία τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζουν τα
αγαθά! Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο. Λέει πράγματι
ο Ησαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε όσα άκουσε από μας»; Άρα η
πίστη προέρχεται από την ακοή και η ακοή από το λόγο του Χρι-
στού. Αλλά ρωτά: μήπως δεν άκουσαν; Βεβαιότατα! Σε όλη τη γη
διαδόθηκε η φωνή τους και μέχρι τα πέρατα της γης τα λόγια
τους.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 4,19

Αλληλούια. 
Ακολουθείστε με λέει ο Κύριος, 
και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως τα δίχτυα, τον ακολούθησαν.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (4,18-22).

Τον καιρό εκείνο, ενώ ο Ιησούς περπατούσε κοντά στη
θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, το Σίμωνα, που
λεγόταν Πέτρος, και τον αδελφό του τον Ανδρέα, που έριχναν
δίχτυ στη θάλασσα. Ήταν, πράγματι, ψαράδες.

Και τους λέει: «Ακολουθήστε με, κι εγώ θα σας κάνω ψαρά-
δες ανθρώπων». Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως τα δίχτυα, τον
ακολούθησαν. 

Και προχωρώντας παραπέρα, είδε άλλα δύο αδέλφια, τον Ιά-
κωβο του Ζεβεδαίου, και τον αδελφό του τον Ιωάννη, μέσα στο
πλοιάριο, μαζί με τον πατέρα τους το Ζεβεδαίο, ενώ διόρθωναν
τα δίχτυα τους, και τους κάλεσε. Και εκείνοι, αμέσως τον
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ακολούθησαν, αφήνοντας το πλοιάριο και τον πατέρα τους.
Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Παντοδύναμε Θεέ,
αυτά τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
εορτάζοντας τον άγιο απόστολο Ανδρέα, 
χορήγησέ μας, 
να μας καταστήσουν σε σένα ευάρεστους και να μας ανανεώσουν.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αποστόλων, σελ. 392-393. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 1, 41-42

Είπε ο Ανδρέας στον αδελφό του Σίμωνα:
«Βρήκαμε τον Μεσσία», που σημαίνει Χριστός.
Και τον οδήγησε στον Ιησού.

Δέηση μετά την κοινωνία

Η κοινωνία μας σ’ αυτό το Μυστήριο ας μας ενισχύει, Κύριε,
ώστε, χάρη στο παράδειγμα του μακαρίου αποστόλου Ανδρέα, 
να δεχόμαστε τη νέκρωση του Χριστού στο σώμα μας 
για να ζήσουμε μαζί του στην αιώνια δόξα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,  
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

6 Δεκεμβρίου 

Αγίου Νικολάου, Επισκόπου

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ιεζ 34, 11. 23-24

Εγώ ο ίδιος θα φροντίσω το ποίμνιό μου, λέει ο Κύριος,
θα αναδείξω βοσκό που θα το ποιμάνει
και εγώ θα είμαι γι’ αυτούς Θεός.

Συναπτή δέηση 

Ταπεινά σε ικετεύουμε, πολυεύσπλαχνε Κύριε,
προφύλαξέ μας από όλους τους κινδύνους,
χάρη στην μεσιτεία του αγίου επισκόπου Νικολάου,
για να βαδίζουμε με ασφάλεια στην οδό της σωτηρίας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος με έχρισε, να ευαγγελίζομαι 

στους φτωχούς με έστειλε και να τους δώσω λάδι ευφροσύνης.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (61,1-3α).

Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, επειδή ο Κύριος με
έχρισε. να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς με έστειλε. να γιατρέ-
ψω τους συντριμμένους στην καρδιά, να κηρύξω ελευθερία



στους αιχμαλώτους και άνοιγμα δεσμωτηρίου στους δεσμίους.
να κηρύξω ένα χρόνο ευπρόσδεκτο στον Κύριο και μια ημέρα
εκδίκησης του Θεού μας. να παρηγορήσω όλους αυτούς που πεν-
θούν, να ηρεμήσω αυτούς που πενθούν στη Σιών και να τους
δώσω στέμμα αντί για στάχτη, λάδι ευφροσύνης αντί για πένθος,
στολή ύμνου αντί για πνεύμα λύπης. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Τα ελέη σου, Κύριε,* αιώνια θα ψάλλω.

Ψαλμός 89 (88) [2-3. 4-5. 21-22. 25 και 27)

Τα ελέη του Κυρίου αιώνια θα ψάλλω,   †
από γενεά σε γενεά θ’ αναγγέλω    *
την πιστότητά σου με το στόμα μου.
Επειδή είπες:   †
«Αιώνια θα μένει το έλεος μου».   *
Η πιστότητά σου είναι σταθερή όπως τα ουράνια!  Αντ.

«Σύναψα διαθήκη με τον εκλεκτό μου,   *
ορκίστηκα στον Δαβίδ, τον δούλο μου:
Αιώνια θα στερεώσω τη δυναστεία σου,   *
κι από γενεά σε γενεά θα οικοδομήσω τον θρόνο σου».  Αντ.

Βρήκα τον Δαβίδ, τον δούλο μου,   *
με το άγιο λάδι μου τον έχρισα. 
Το χέρι μου θα είναι σταθερά μαζί του,   *
ο ίδιος ο βραχίονάς μου θα τον ενισχύσει.  Αντ.

Η πιστότητά και το έλεός μου θα είναι μαζί του,   *
και στο όνομά μου θα υψωθεί το μέτωπό του. *
Αυτός θα με επικαλεστεί: «Πατέρας μου εσύ είσαι,   * 
Θεός μου και καταφύγιο της σωτηρίας μου».  Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Εκπλήρωσε το έργο σου ως ευαγγελιστής,

ολοκλήρωσε τη διακονία σου.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τον Τιμόθεο  (4,1-8).

Τέκνο μου Τιμόθεε, σε εξορκίζω ενώπιον του Θεού και του
Ιησού Χριστού, που πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς με
τον ερχομό και τη βασιλεία του: κήρυξε το λόγο, επίμενε σε
κατάλληλο και ακατάλληλο καιρό, έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε
με όλη τη μακροθυμία και τη διδασκαλία. Διότι θα έλθει καιρός
οπότε οι άνθρωποι δε θα ανέχονται την υγιή διδασκαλία, αλλά,
σύμφωνα με τις επιθυμίες τους θα συσσωρεύσουν για τους εαυ-
τούς των διδασκάλους που θα τους προκαλούν γαργαλισμό στ'
αυτιά. Τότε θα αποστρέψουν την ακοή τους απ' την αλήθεια και
θα στραφούν σε παραμύθια. Εσύ, όμως, αγρύπνα για καθετί,
κακοπάθησε, εκπλήρωσε το έργο σου ως ευαγγελιστής, ολοκλή-
ρωσε τη διακονία σου. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 10,14 

Αλληλούια.
Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας, λέει ο Κύριος, 
και γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα, και τα δικά μου με γνωρίζουν.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (10,11-16).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο καλός ποιμέ-
νας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο
μισθωτός, που δεν είναι ποιμένας και που τα πρόβατα δεν είναι
δικά του, βλέπει να έρχεται ο λύκος κι εγκαταλείπει τα πρόβατα
και φεύγει. Κι ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Αυτό το
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κάνει γιατί είναι μισθωτός και δεν τον ενδιαφέρει για τα πρόβατα.
Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας και γνωρίζω τα δικά μου, και τα

δικά μου με γνωρίζουν, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας κι εγώ γνω-
ρίζω τον Πατέρα και τη ζωή μου τη θυσιάζω για τα πρόβατα.
Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν είναι από αυτή τη στάνη και πρέ-
πει κι εκείνα να τα οδηγήσω. Θα ακούσουν τη φωνή μου και θα
γίνουν ένα ποίμνιο κι ένας ποιμένας.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου με ευμένεια, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία προσφέρουμε στο βωμό σου,
σήμερα που εορτάζουμε τον άγιο Νικόλαο,
ώστε να χορηγήσουν σ’ εμάς το έλεός σου
και σ’ εσένα να αποδώσουν δόξα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Ποιμένων, σελ. 398.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 15, 16

Δεν με εκλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα
και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε
και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενισχυμένοι από τα άγια Μυστήρια,
ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε, δώσε μας τη χάρη,
μιμούμενοι τον άγιο Νικόλαο,
να ομολογούμε ό,τι ο ίδιος πίστευε
και να πράττουμε ό,τι δίδασκε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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8 Δεκεμβρίου

Αμιάντου Συλλήψεως
της Μακάριας Αειπαρθένου Μαρίας

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ησ 61, 10

Θα ευφρανθώ τα μέγιστα στον Κύριο,
και η ψυχή μου θα αγάλλεται στον Θεό μου,
επειδή με έντυσε με ιμάτιο σωτηρίας, 
μου φόρεσε ένδυμα δικαιοσύνης,
ως νύμφη στολισμένη με τα πολύτιμα διαδήματά της.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
με την αμίαντο Σύλληψη της Αειπαρθένου Μαρίας
προετοίμασες αντάξια κατοικία στον Υιό σου,
και, προσβλέποντας στο θάνατό του,
την προφύλαξες από κάθε κηλίδα αμαρτίας.
Αξίωσε και εμάς, σε παρακαλούμε,
χάρη στη μεσιτεία της,
να φθάσουμε σ’ εσένα εξαγνισμένοι από κάθε αμαρτία.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Εχθρότητα θα θέσω ανάμεσα σε σένα και τη γυναίκα, 

τον απόγονό σου και τον απόγονό της.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Γενέσεως  (3,9-15.20).

Μετά που ο Αδάμ έφαγε από το δέντρο, ο Κύριος ο Θεός τον
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φώναξε και του είπε: «Πού είσαι». Κι αυτός απάντησε: «Άκουσα
τη φωνή σου στον παράδεισο. Φοβήθηκα, επειδή είμαι γυμνός
και κρύφτηκα».

Του είπε πάλι: «Ποιος σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός, παρά
το ότι έφαγες από το δέντρο που σε είχα διατάξει να μην φας».
Είπε ο Αδάμ: «Η γυναίκα, που μου έδωσες για σύντροφό μου,
εκείνη μου έδωσε από το δέντρο και έφαγα». Ο Κύριος ο Θεός
είπε στη γυναίκα: «Γιατί το έκαμες αυτό;». Κι η γυναίκα απά-
ντησε: «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα».

Τότε ο Κύριος ο Θεός είπε στο φίδι: «Επειδή το έκαμες αυτό,
να είσαι καταραμένο ανάμεσα σ’ όλα τα ζώα, και σ’ όλα τα άγρια
θηρία. Θα σέρνεσαι πάνω στο στήθος σου και χώμα θα τρως όλες
τις ημέρες της ζωής σου. Εχθρότητα θα θέσω ανάμεσα σε σένα
και τη γυναίκα, στον απόγονό σου και τον απόγονό της. Αυτός θα
σου συντρίψει το κεφάλι, και εσύ θα του κεντήσεις τη φτέρνα».

Και ο Αδάμ ονόμασε τη γυναίκα του Εύα, επειδή αυτή ήταν
η μητέρα όλων των ζώντων.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο ύμνο,* 
διότι έκαμε θαυμάσια έργα! 

Ψαλμός 98 (97) [1. 2-3αβ. 3γ-4]

Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο άσμα,   * 
διότι έκανε θαυμάσια έργα.
Έσωσε με τη δύναμη της δεξιάς του   *
και με τον άγιο βραχίονά του. Αντ.

Έκανε γνωστή ο Κύριος τη σωτηρία του,   * 
ενώπιον των εθνών αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του.
Θυμήθηκε το έλεός του   *
και στη γενεά του Ισραήλ την πιστότητά του. Αντ.

Είδαν όλα της γης τα πέρατα   *
τη σωτηρία του Θεού μας.
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Αλαλάξτε στον Θεό, η γη ολόκληρη,   *
πανηγυρίστε, αγαλλιάστε και ψάλετε. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Ο Θεός μας διάλεξε στο πρόσωπο του Χριστού, 

πριν τη δημιουργία του κόσμου.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Εφεσίους  (1,3-6.11-12).

Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χρι-
στού, που μας ευλόγησε στο πρόσωπο του Χριστού, με κάθε
πνευματική επουράνια ευλογία, όπως μας διάλεξε στο πρόσωπο
του Χριστού, πριν ακόμα δημιουργήσει τον κόσμο, για να είμα-
στε άγιοι και άμεμπτοι ενώπιόν του, με την αγάπη.

Μέσω του Ιησού Χριστού μας προόρισε για υιοθεσία του,
σύμφωνα με την ευαρέσκεια του θελήματός του, για έπαινο και
δόξα της χάρης του, που μας χάρισε μέσω του Αγαπημένου.

Στο πρόσωπο του Χριστού, επίσης, γίναμε κληρονόμοι, προ-
ορισμένοι απ' το σχέδιο εκείνου, που ενεργεί σύμφωνα με την
απόφαση του θελήματός του, ώστε, εμείς, που πρώτοι στο Χρι-
στό ελπίσαμε, να είμαστε για τον έπαινο της δόξας του.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1, 28

Αλληλούια.
Χαίρε Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου,
ευλογημένη είσαι εσύ ανάμεσα στις γυναίκες.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Άπλωσε το χέρι του πάνω στους μαθητές του και είπε: 

Αυτοί είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου.

 Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά άγιο Ευαγγέλιο (1,26-38).

Τον καιρό εκείνο, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ σε μια
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πόλη της Γαλιλαίας που ονομάζεται Ναζαρέτ, σε μια παρθένο
αρραβωνιασμένη με άνδρα, που λεγόταν Ιωσήφ από τη γενεά
του Δαβίδ. Το όνομα της παρθένου ήταν Μαρία. Και όταν ο
άγγελος μπήκε στο σπίτι της, είπε: «Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο
Κύριος μαζί σου». Αλλά εκείνη ταράχτηκε από αυτό το λόγο και
σκεπτόταν τι είδους χαιρετισμός ήταν αυτός. Και ο άγγελος της
είπε: «Μη φοβάσαι, Μαρία, διότι βρήκες χάρη κοντά στο Θεό.
Και ιδού, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις γιο, που θα τον ονο-
μάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του
Υψίστου, και θα του δώσει ο Κύριος, ο Θεός, το θρόνο του Δαβίδ,
του πατέρα του, και θα βασιλεύσει για πάντα επάνω στη γενεά
του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος».

Είπε τότε η Μαρία στον άγγελο: «Πώς θα γίνει αυτό, αφού
δε γνωρίζω άνδρα;». Κι ο άγγελος απαντώντας της είπε: «Το
Άγιο Πνεύμα θα έλθει επάνω σου και η δύναμη του Υψίστου θα
σε επισκιάσει. Γι' αυτό, και το παιδί που θα γεννηθεί θα ονομα-
στεί άγιο, Υιός Θεού. Και η Ελισάβετ, η συγγενής σου, συνέλαβε
γιο στα γηρατειά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμο-
σύνης, αυτής που την αποκαλούσαν στείρα. Διότι για το Θεό
κανένας λόγος δεν είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί». Είπε
τότε η Μαρία: «Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα
σύμφωνα με το λόγο σου». Κι αναχώρησε από αυτήν ο άγγελος.

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τιμούμε σήμερα την Υπεραγία Θεοτόκο, Μητέρα του Θεού

και της Εκκλησίας και διακηρύττομε τα μεγαλεία που πραγματο-
ποίησε σ' αυτήν ο Κύριος, μην επιτρέποντας να βρεθεί κάτω από
το ζυγό της αμαρτίας. Ας προσευχηθούμε ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, τη Νύμφη του Ενσαρκω-
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μένου Λόγου, ώστε να λάμπει όλο και πιο αγνή και άμωμη, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για την αγνότητα των ηθών στον κόσμο, ώστε οι νέοι και οι
νέες να εκτιμήσουν την αγνότητα και να την διαλέξουν ως τρόπο
ζωής, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όσους θλίβονται σ' αυτή την κοιλάδα των δακρύων,
ώστε η Αμίαντη Παρθένος Μαρία να στρέψει προς αυτούς το
ευσπλαχνικό της βλέμμα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, που πανηγυρικά τιμούμε την Αμίαντη Σύλ-
ληψη της Παναγίας, ώστε να προστατευθούμε δια της μεσιτείας
της από κάθε κίνδυνο ψυχής και σώματος, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.

Εισάκουσε, Θεέ Πατέρα, τις προσευχές και τις δεήσεις μας: προ-
στάτευσέ μας από τα αποτελέσματα εκείνης της αμαρτίας, από
την οποία, κατά τρόπο θαυμαστό, προφύλαξες την Αειπάρθενο
Μαρία. Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε, τη σωτήρια αυτή θυσία,
την οποία σου προσφέρουμε σήμερα,
ενώ πανηγυρίζουμε την αμίαντο Σύλληψη 
της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
και όπως την ομολογούμε απαλλαγμένη,
με τη χάρη σου, από κάθε κηλίδα αμαρτίας,
έτσι αξίωσε και εμάς, χάρη στη μεσιτεία της,
να ελευθερωθούμε από όλα τα πταίσματά μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Προοίμιο: Το μυστήριο της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας και της Εκκλη-
σίας

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι τη μακαρία και Αειπάρθενο Μαρία,
προφύλαξες από κάθε κηλίδα προπατορικού αμαρτήματος,
για να προετοιμάσεις, με την πληρότητα της χάρης σου,
αντάξια Μητέρα στον Υιό σου, 
και να την καταστήσεις αρχή και εικόνα της ωραίας
και χωρίς κηλίδα ή ρυτίδα νύμφης του Χριστού Εκκλησίας.

Η Πάναγνη, πράγματι, Παρθένος
έμελλε να γεννήσει Υιό, 
ο οποίος ως άμωμος αμνός
επρόκειτο να άρει τις αμαρτίες του κόσμου.

Αυτήν προόρισες, υπεράνω όλων των ανθρώπων, 
να είναι για το λαό σου συνήγορος χάριτος
και υπόδειγμα αγιοσύνης.

Γι’ αυτό ενωμένοι με τους χορούς των Αγγέλων,
με χαρά σε δοξάζουμε και ομολογούμε, λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος...
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία 

Ένδοξα πράγματα ειπώθηκαν για σένα, Αειπάρθενε Μαρία,
διότι από σένα ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, 
ο Χριστός, ο Θεός μας.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε ο Θεός,
ας μας θεραπεύσουν από τις πληγές 
του προπατορικού αμαρτήματος,
από το οποίο, με τρόπο θαυμαστό,
προφύλαξες την Παρθένο Μαρία 
κατά την αμίαντο Σύλληψή της.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

13 Δεκεμβρίου

Αγίας Λουκίας, Παρθενομάρτυρος

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ιδού, ακολουθεί τον Αμνό που σταυρώθηκε για μας,
η γενναία παρθένος, το αγνό θύμα.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, σε παρακαλούμε, 
η μεσιτεία της αγίας παρθένου και ενδόξου μάρτυρος Λουκίας 
ας μας ενισχύει, 
ώστε, ενώ εορτάζουμε τα γενέθλιά της στον ουρανό,
να ατενίζουμε προς τα αγαθά τα αιώνια.
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Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Εκείνος που καυχιέται, να καυχιέται για τον Κύριο.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους (10,17-11,2).

Αδελφοί, εκείνος που καυχιέται, να καυχιέται για τον Κύριο.
Πράγματι, δεν εγκρίνεται εκείνος που συνιστά τον εαυτό του,
αλλά αυτός τον οποίο συνιστά ο Κύριος.

Μακάρι να μπορούσατε να ανεχτείτε λίγη αφροσύνη εκ
μέρους μου! Ε, λοιπόν, ανεχτείτε με! Πράγματι, αισθάνομαι για
σας μια θεϊκή ζήλια, διότι σας αρραβώνιασα με έναν άνδρα, για
να σας παρουσιάσω ως αγνή παρθένο στο Χριστό.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μ' ελευθέρωσε ο Κύριος, * από όλους τους φόβους μου!

Ψλ 34 (33) [2-3. 4-5. 6-7. 8-9]

Θα ευλογώ κάθε στιγμή τον Κύριο ,   *
για πάντα ο ύμνος του στο στόμα μου.
Καυχάται για τον Κύριο η ψυχή μου,   *
οι πράοι ας το ακούσουν κι ας αγαλλιάσουν.  Αντ.

Μεγαλύνετε τον Κύριο μαζί μου,   *
κι ας εξυψώσουμε μαζί το όνομά του.
Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,   *
κι από όλους τους φόβους μου μ’ ελευθέρωσε.  Αντ.

Προσέλθετε σ’ αυτόν και θα φωτιστείτε,   * 
κι από τα πρόσωπά σας η ντροπή θα φύγει.
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Ο δύστυχος κραύγασε,    †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε,   *
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε.  Αντ.

Άγγελος Κυρίου θα στρατοπεδεύσει    †
γύρω απ’ αυτούς που τον φοβούνται    *
και θα τους ελευθερώσει.
Γευθείτε και δείτε πόσο γλυκύς είναι ο Κύριος,   *
μακάριος ο άνθρωπος που σ’ αυτόν ελπίζει.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια. 
Αυτή είναι η συνετή παρθένος,
την οποία βρήκε άγρυπνη ο Κύριος.
Όταν ήλθε ο Κύριος, εισήλθε μαζί του στους γάμους. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Έρχεται ο νυμφίος! Βγείτε σε συνάντησή του.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (25,1-13).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του την
παρακάτω παραβολή: «Η Βασιλεία των ουρανών μοιάζει με
δέκα παρθένες, οι οποίες, αφού πήραν τα λυχνάρια τους, βγήκαν
σε προϋπάντηση του νυμφίου. Αλλά πέντε απ'αυτές ήταν επιπό-
λαιες και πέντε συνετές. Οι επιπόλαιες, όταν πήραν τα λυχνάρια
τους, δεν πήραν μαζί τους λάδι. Ενώ οι συνετές πήραν λάδι στα
δοχεία μαζί με τα λυχνάρια τους. Επειδή ο νυμφίος αργούσε,
όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν.

Κατά τα μεσάνυχτα ακούστηκε κραυγή: «Έρχεται ο νυμ-
φίος! Βγείτε σε συνάντησή του!». Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρ-
θένες κι ετοίμασαν τα λυχνάρια τους. Αλλά οι επιπόλαιες είπαν
στις συνετές: «Δώστε μας από το λάδι σας, διότι τα λυχνάρια μας
σβήνουν». Απάντησαν τότε οι συνετές και είπαν: «Όχι, διότι
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υπάρχει κίνδυνος να μη φτάσει ούτε για μας ούτε για σας.
Πηγαίνετε, καλύτερα, στους πωλητές και αγοράστε για σας».
Κι ενώ εκείνες πήγαιναν να αγοράσουν, ήλθε ο νυμφίος κι αυτές
που ήταν έτοιμες μπήκαν μαζί του στο γάμο κι έκλεισε η πόρτα.
Ύστερα ήλθαν και οι υπόλοιπες παρθένες και έλεγαν: «Κύριε,
κύριε, άνοιξέ μας!». Αλλά εκείνος απάντησε λέγοντας: «Αλήθεια
σας λέω, δε σας γνωρίζω». 

Αγρυπνείτε, λοιπόν, διότι δε γνωρίζετε ούτε την ημέρα ούτε
την ώρα».  

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 445.

Δέηση προσκομιδής 

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε,
τιμώντας την αγία Λουκία,
σε παρακαλούμε να τα δεχθείς με ευμένεια,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια και τον μαρτυρικό της αγώνα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Παρθένων, σελ. 399 ή των Μαρτύρων, σελ. 396. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Απ 7, 17

Ο Αμνός που είναι στη μέση του θρόνου,
θα τους οδηγήσει στις πηγές των υδάτων της ζωής.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος έστεψες την αγία Λουκία,
για τη διπλή της νίκη, της παρθενίας και του μαρτυρίου,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε,
χάρη στη δύναμη αυτού του Μυστηρίου,
να υπερνικούμε με θάρρος κάθε κακό,
για ν’ αποκτήσουμε την ουράνια δόξα.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

26 Δεκεμβρίου

Αγίου Στεφάνου, Πρωτομάρτυρος

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Οι πύλες του ουρανού ανοίχθηκαν 
για τον μακάριο Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα,
ο οποίος θριαμβεύει στον ουρανό με το στεφάνι της δόξας.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Δίδαξέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε,
να βιώνουμε το Μυστήριο το οποίο τελούμε
και να αγαπάμε ακόμη και τους εχθρούς μας,
εορτάζοντας σήμερα τη γέννηση στον ουρανό του αγίου Στεφάνου,
ο οποίος ακόμη και τη στιγμή του μαρτυρίου
προσευχόταν για τους δημίους του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Βλέπω ανοικτούς τους ουρανούς.

Ανάγνωσμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (6,8-10.7,54-59).

Ο Στέφανος γεμάτος από χάρη και δύναμη, έκανε θαύματα και
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μεγάλα θαυματουργικά σημεία στο λαό. Ξεσηκώθηκαν όμως μερι-
κοί από τη συναγωγή που λέγεται των Λιβερτίνων και των Κυρη-
ναίων και των Αλεξανδρέων και αυτών που ήταν από την Κιλικία
και την Ασία, και συζητούσαν με το Στέφανο, αλλά δεν μπορούσαν
να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε.

Ακούοντας αυτά, γίνονταν έξαλλοι από αγανάκτηση και
έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του. Αλλά εκείνος, γεμάτος από
Πνεύμα Άγιο, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και
τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε: «Να, θεωρώ
τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Υιό του αν θρώ που να στέ-
κεται στα δεξιά του». Εκείνοι τότε έβγαλαν μεγάλη κραυγή, βού-
λωσαν τα αυτιά τους και όρμησαν όλοι μαζί εναντίον του και,
αφού τον έβγαλαν έξω από την πόλη, τον λιθοβολούσαν. Και οι
μάρτυρες απέθεσαν τα ρούχα τους δίπλα στα πόδια ενός νεαρού
που τον έλεγαν Σαύλο, και λιθοβολούσαν το Στέφανο που προ-
σευχόταν και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Και
πέφτοντας στα γόνατα φώναζε με κραυγή μεγάλη: «Κύριε, μη
τους λογαριάσεις αυτήν την αμαρτία». Και αφού είπε αυτό,
παρέδωσε το πνεύμα.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Στα χέρια σου, Κύριε, * παραδίνω το πνεύμα μου.

Ψαλμός 31 (30) [3β-4. 6.8α. 16β-17]

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης   *
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,   *
χάριν του ονόματός σου θα με οδηγήσεις και θα με ποιμάνεις.  Αντ.

Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου,   *
με λύτρωσες, Κύριε, Θεέ της αλήθειας.
Θ’ αγαλλιάσω και θα ευφρανθώ για το έλεός σου,   *
επειδή πρόσεξες την ταπείνωσή μου. Αντ.
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Σώσε με από το χέρι των εχθρών μου,   * 
κι απ’ όσους με καταδιώκουν. 
Λάμψε το πρόσωπό σου επάνω στον δούλο σου,   * 
σώσε με χάρη στο έλεός σου.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια.
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου,
ο Θεός ο Κύριος μας έδωσε το φως.  
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Δεν είστε εσείς που μιλάτε, αλλά του Πατέρα σας.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Tον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους αποστόλους του:
«Προσέχετε τους ανθρώπους, διότι θα σας παραδώσουν σε
συνέδρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Και
εξαιτίας μου θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και βασι-
λείς, για να δώστε μαρτυρία σ' αυτούς και στα έθνη. Αλλά όταν
σας παραδώσουν, μη μεριμνείστε με ποιό τρόπο ή τι θα πείτε,
διότι εκείνη την ώρα θα σας δοθεί τι να πείτε. Πράγματι, δεν
είσθε εσείς που θα μιλάτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα του Πατέρα
σας που θα μιλά μέσα σας.

Και θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό σε θάνατο και ο
πατέρας το παιδί του και θα επαναστατήσουν τα παιδιά ενα-
ντίον των γονέων και θα τους θανατώσουν. Και όλοι θα σας
μισούν, εξαιτίας του ονόματός μου. Αλλά εκείνος που θα μείνει
σταθερός μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 440.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
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τα δώρα τα οποία με ευλάβεια σου προσφέρουμε σήμερα,
τιμώντας την ένδοξη μνήμη του αγίου μάρτυρα Στεφάνου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Χριστουγέννων, σελ. 386. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πρξ 7, 58

Λιθοβολούσαν τον Στέφανο, ο οποίος προσευχόταν
και έλεγε: «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου».

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε ευχαριστούμε, Κύριε,
διότι, χάρη στην άπειρη ευσπλαχνία σου,
μας σώζεις με τη Γέννηση του Υιού σου
και μας χαροποιείς με την εορτή του αγίου μάρτυρα Στεφάνου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

27 Δεκεμβρίου

Αγίου Ιωάννη, Αποστόλου και Ευαγγελιστή 

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Αυτός είναι ο Ιωάννης,
ο οποίος έγειρε στο στήθος του Ιησού στο δείπνο.
Είναι ο μακάριος απόστολος,
στον οποίο αποκαλύφθηκαν ουράνια μυστικά
και διέδωσε σε όλη την οικουμένη τους λόγους της ζωής.

ή το επόμενο:
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Πβ. Σοφ Σειρ 15, 5

Άνοιξε το στόμα του στη σύναξη της Εκκλησίας 
και ο Κύριος τον πλημμύρισε με πνεύμα σοφίας και συνέσεως, 
τον έντυσε με στολή δόξας.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος μας αποκάλυψες το Μυστήριο του Λόγου σου
μέσω του αποστόλου και ευαγγελιστή Ιωάννη,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
ό,τι εκείνος με τρόπο εξαίρετο μας κήρυξε 
εμείς να το κατανοήσουμε βαθιά στη ζωή μας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Αυτό που είδαμε και ακούσαμε, αναγγέλλουμε σε σας.

Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Ιωάννη
(1,1-4).

Αγαπητοί μου, αυτό που από την αρχή υπήρχε, αυτό που
ακούσαμε, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, αυτό που παρατη-
ρήσαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, δηλαδή ο Λόγος της ζωής
- και η ζωή φανερώθηκε και την είδαμε και γι΄ αυτήν δίνουμε
μαρτυρία και σας αναγγέλλουμε την αιώνια ζωή που υπήρχε
στον Πατέρα και που φανερώθηκε σε μας - αυτό που παρατηρή-
σαμε και ακούσαμε αναγγέλλουμε σε σας, ώστε κι εσείς να έχετε
κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία η δική μας είναι με τον Πατέ-
ρα και με τον Υιό του τον Ιησού Χριστό. Κι αυτά σας τα γράφου-
με ώστε η χαρά μας να είναι πλήρης.

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Χαρείτε, δίκαιοι, * για τον Κύριο, το Θεό μας.

Ψαλμός 97 (96) [1.2β. 5-6. 11-12]

Ο Κύριος βασίλευσε! Η γη ας αγαλλιάσει,   * 
ας ευφρανθούν τα νησιά τ’ αναρίθμητα. 
Νέφη και ομίχλη τριγύρω του,   * 
δικαιοσύνη και δίκαιο στηρίζουν τον θρόνο του.  Αντ.

Τα όρη σαν κερί έλιωσαν από την παρουσία του Κυρίου,   * 
από την παρουσία του Κυρίου η γη ολόκληρη. 
Ανήγγειλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη του   *
και είδαν όλοι οι λαοί τη δόξα του.  Αντ.

Φως ανέτειλε για τον δίκαιο,   *
κι ευφροσύνη για όσους έχουν καρδιά ευθεία. 
Ευφρανθείτε, δίκαιοι, για τον Κύριο,   * 
και δοξολογείστε ενθυμούμενοι την αγιότητά του.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια. 
Εσένα το Θεό υμνούμε, Εσένα Κύριο ομολογούμε.
Εσένα των Αποστόλων ο χορός ο πανένδοξος δοξάζει, Κύριε.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Ο άλλος μαθητής έτρεξε γρηγορότερα απ' τον Πέτρο 

κι έφθασε πρώτος στο μνήμα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (20,1-8).

Την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο, έρχεται η Μαρία η
Μαγδαληνή στο μνήμα κατά το πρωί, ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι,
και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από το μνήμα. Τρέχει τότε
και πάει στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή, εκείνον που ο
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Ιησούς αγαπούσε, και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το
μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Βγήκε τότε ο Πέτρος
και ο άλλος μαθητής και πήγαιναν για το μνήμα. Έτρεχαν κι οι
δυο μαζί. Αλλά ο άλλος μαθητής έτρεξε γρηγορότερα απ' τον
Πέτρο κι έφθασε πρώτος στο μνήμα. Αφού έσκυψε βλέπει να
βρίσκονται σ' ένα μέρος οι επίδεσμοι, αλλά δεν μπήκε μέσα.
Φθάνει τότε και ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και
μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει να βρίσκονται εκεί οι επίδε-
σμοι, ενώ το σουδάριο, με το οποίο του είχαν δέσει το κεφάλι, δε
βρισκόταν μαζί με τους επιδέσμους, αλλά χωριστά τυλιγμένο, σ'
ένα άλλο μέρος. Τότε μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε
φθάσει πρώτος στο μνήμα και είδε και πίστεψε.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 439.

Δέηση προσκομιδής 

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
αγίασε τα δώρα τα οποία προσφέρουμε,
και χορήγησέ μας, ώστε από αυτό το συμπόσιο 
να αντλήσουμε τα μυστικά του αιώνιου Λόγου 
τα οποία από την ίδια πηγή 
αποκάλυψες στον απόστολό σου Ιωάννη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Χριστουγέννων, σελ. 386. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 1, 14. 16

Ο Λόγος έγινε σάρκα
κι έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας.
Και από την πληρότητά του όλοι εμείς λάβαμε.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ,
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χάρη στο Μυστήριο το οποίο τελέσαμε,
να κατοικεί πάντοτε σ’ εμάς,
ο ενσαρκωμένος Λόγος σου,
τον οποίο κήρυξε ο άγιος απόστολος Ιωάννης.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

31 Δεκεμβρίου

Αγίου Σιλβέστρου Α΄, Πάπα

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Τον εξέλεξε ο Κύριος ως μέγα αρχιερέα του,
και, ανοίγοντας τους θησαυρούς του,
τον έκαμε να αφθονεί σε όλα τα αγαθά.

Συναπτή δέηση 

Βοήθησε, Κύριε, το λαό σου,
χάρη στη μεσιτεία του αγίου πάπα Σιλβέστρου,
για να διανύσει με την καθοδήγησή σου την παρούσα ζωή
και ν’ αξιωθεί να φθάσει στην αιώνια.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Όπως ο βοσκός επισκοπεί το κοπάδι του,

έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ (34,11-16).

Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός: «Ιδού, εγώ ο ίδιος θα αναζητήσω
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τα πρόβατά μου και θα τα επισκεφτώ. Όπως ο ποιμένας επισκέ-
πτεται το κοπάδι του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα
στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφτώ τα πρόβα-
τά μου και θα τα ελευθερώσω από όλους τους τόπους, όπου ήταν
διασκορπισμένα, σε ημέρα συννεφιασμένη και σκοτεινή. 

Και θα τα βγάλω από τους λαούς, θα τα συγκεντρώσω από
τους τόπους, θα τα φέρω στη γη τους και θα τα βοσκήσω επάνω
στα βουνά του Ισραήλ, κοντά στα ποτάμια και σε όλα τα κατοι-
κούμενα μέρη της γης. Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή, και η
βοσκή τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ. εκεί θα
αναπαύονται σε πράσινα χόρτα, και θα βοσκούνται σε παχιά
βοσκή, επάνω στα βουνά του Ισραήλ. 

Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου και εγώ θα τα αναπαύσω,
λέει ο Κύριος, ο Θεός. Θα αναζητήσω το χαμένο, θα επαναφέρω
το πλανεμένο, και επιδέσω το συντριμμένο και θα ενισχύσω το
ασθενικό. και θα φυλάξω το παχύ και το δυνατό. με δικαιοσύνη
θα τα βοσκήσω».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου * τίποτα δε μου λείπει.

Ψαλμός 23 (22) [1-3α.3β-4.5.6]

Ποιμένας μου ο Κύριος,   *
και τίποτα δεν μου λείπει.
Σε χλοερά λιβάδια έστησε τη σκηνή μου,   *
σε ήρεμα νερά με έφερε, αναζωογόνησε την ψυχή μου. 
Στον δρόμο το σωστό με οδήγησε,   *
πιστός στο όνομά του.  Αντ.

Ακόμη κι αν πορευτώ στην πιο σκοτεινή κοιλάδα,   †
κανένα φόβο δεν πρόκειται να νιώσω,   *
διότι εσύ μένεις στο πλευρό μου.
Η βέργα και η ράβδος σου,   * 
ασφάλεια μού παρέχουν.  Αντ.
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Τραπέζι ετοίμασες μπροστά μου   *
απέναντι από αυτούς που με θλίβουν.
Μύρωσες με λάδι την κεφαλή μου,   *
και το ποτήρι μου ξεχειλίζει.  Αντ.

Η καλοσύνη και το έλεός σου θα με συνοδεύουν   *
όλες τις ημέρες της ζωής μου,
και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου   * 
για ημέρες ατελεύτητες.  Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μκ 1,17

Αλληλούια.
Ακολουθείστε με, λέει ο Κύριος 
και εγώ θα σας κάμω ψαράδες ανθρώπων. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο
Εσύ είσαι Πέτρος και επάνω σ' αυτήν την πέτρα 

θα οικοδομήσω την εκκλησία μου.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (16,13-19).

Τον καιρό εκείνο, όταν έφθασε ο Ιησούς στα μέρη της Και-
σαρείας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του λέγοντας: «Οι
άνθρωποι ποιός λένε ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου;» Κι εκείνοι
είπαν: «Άλλοι λένε ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαφτιστής, άλλοι λένε
πως είναι ο Ηλίας, και άλλοι ο Ιερεμίας ή κάποιος απ’ τους προ-
φήτες». Τους λέει: «Κι εσείς ποιός λέτε ότι είμαι;» Απαντώντας
ο Σίμων Πέτρος, είπε: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του
ζωντανού». 

Κι ο Ιησούς απαντώντας, του είπε: «Μακάριος είσαι, Σίμωνα
Βαριωνά, επειδή δεν σου το αποκάλυψε αυτό ούτε σάρκα ούτε
αίμα, αλλά ο Πατέρας μου που βρίσκεται στους ουρανούς. Κι
εγώ σου λέω: Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σ’ αυτήν την πέτρα θα
οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του άδη δεν θα την
κατανικήσουν. Θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρα-
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νών κι αυτό που θα δέσεις πάνω στη γη θα είναι δεμένο στους
ουρανούς. Και αυτό που θα λύσεις πάνω στη γη, θα είναι λυμένο
στους ουρανούς».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών, σελ. 441.

Δέηση για τα δώρα 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτή τη θυσία του λαού σου,
ώστε, ό,τι σου προσφέρουμε για τη δόξα σου,
τιμώντας τη μνήμη του αγίου πάπα Σιλβέστρου,
να μας το ανταποδώσεις ως αιώνια σωτηρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Χριστουγέννων, σελ. 386. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 10, 11

Ο καλός Ποιμένας θυσίασε τη ζωή του για τα πρόβατά του.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε και Θεέ μας,
ας αυξήσουν σ’ εμάς τη θέρμη της αγάπης,
από την οποία καταφλεγόμενος ο μακάριος πάπας Σίλβεστρος 
συνεχώς καταδαπανούσε τη ζωή του για την Εκκλησία σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή 

Του Αγίου Πνεύματος

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ρωμ 5, 5

Η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε μέσα στις καρδιές μας, 
μέσω του Πνεύματος του Αγίου που μας έχει δοθεί.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, ο οποίος δίδαξες τις καρδιές των πιστών σου
με τη φώτιση του Παναγίου Πνεύματος,
δώσε μας, χάρη σ’ αυτό το ίδιο Πνεύμα, να γνωρίζουμε το ορθό
και να χαιρόμαστε πάντοτε για τη βοήθεια που μας προσφέρει.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα
Επάνω στους δούλους και τις δούλες μου

κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχύσω το πνεύμα μου.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ιωήλ (3,1-5).

Αυτά λέει ο Κύριος: «Θα εκχύσω το πνεύμα μου επάνω σε
κάθε σάρκα, και θα προφητεύσουν οι γιοί σας και οι θυγατέρες
σας, οι πρεσβύτεροί σας θα ονειρευτούν όνειρα και οι νέοι σας
θα δουν οράσεις. Κι ακόμα, επάνω στους δούλους και τις δούλες
μου κατά τις ημέρες εκείνες θα εκχύσω το πνεύμα μου. Και θα
δείξω θαυμαστά στους ουρανούς και επάνω στη γη, αίμα και
φωτιά και στήλες καπνού. Ο ήλιος θα μετατραπεί σε σκοτάδι και



το φεγγάρι σε αίμα, πριν να έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη
και φοβερή. Και οποιοσδήποτε επικαλεστεί το όνομα του Κυρί-
ου θα σωθεί, επειδή στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ θα είναι
σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους, που θα
προσκαλέσει ο Κύριος». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Αποστέλλεις το πνεύμα σου Κύριε,   *
και το πρόσωπο της γης ανανεώνεις.

Ψαλμός 103 (104) [1-2α. 24. 27-28. 29β-30]

Ευλόγησε, ψυχή μου, τον Κύριο.   *
Κύριε Θεέ μου, πάρα πολύ μεγαλύνθηκες! 
Ενδύθηκες μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα,   *
περιβλήθηκες το φως σαν να ήταν μανδύας. Αντ.

Πόσο μεγάλα τα έργα σου, Κύριε!   †
Τα πάντα με σοφία ποίησες,   *
γέμισε η γη από τα πλάσματά σου. Αντ.

Τα πάντα προσδοκούν από σένα   *
να τους δώσεις τροφή στην ώρα την κατάλληλη. 
Εσύ τους δίνεις κι αυτά τη συλλέγουν,   *
ανοίγεις το χέρι σου κι από αγαθά γεμίζουν. Αντ.

Αφαιρείς το πνεύμα τους, κι αφανίζονται,   *
και στο χώμα τους επιστρέφουν. 
Αποστέλλεις το πνεύμα σου και δημιουργούνται,   *
και το πρόσωπο της γης ανανεώνεις. Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα
Το Πνεύμα εκείνου, που ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς 

κατοικεί μέσα σας.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους (8,8-17).

Αδελφοί, όσοι είναι υπό την εξουσία της σάρκας, δεν μπο-
ρούν να αρέσουν στο Θεό.

Εσείς όμως δεν είστε υπό την εξουσία της σάρκας, αλλά υπό
την εξουσία του Πνεύματος, αν βέβαια κατοικεί μέσα σας το Πνεύ-
μα του Θεού. Αν όμως κάποιος δεν έχει Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν
είναι δικός του. Αλλά, αν ο Χριστός είναι μέσα σας, το μεν σώμα
είναι νεκρό εξαιτίας της αμαρτίας, ενώ το πνεύμα είναι ζωή εξαι-
τίας της δικαιοσύνης. Και εάν το Πνεύμα εκείνου, που ανάστησε
τον Ιησού από τους νεκρούς, κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανά-
στησε το Χριστό από τους νεκρούς θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας
σώματα, μέσω του Πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας.

Άρα, λοιπόν, αδελφοί, είμαστε οφειλέτες όχι στη σάρκα,
ώστε να ζούμε σύμφωνα με τη σάρκα, γιατί, αν ζείτε σύμφωνα
με τη σάρκα, μέλλει να πεθάνετε. Αν όμως θανατώνετε τα έργα
του σώματος με το Πνεύμα, θα ζήσετε. 

Πράγματι, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί
είναι παιδιά του Θεού. Επειδή δε λάβατε ένα πνεύμα δουλείας για
να πέσετε και πάλι στο φόβο, αλλά λάβατε Πνεύμα υιοθεσίας,
μέσω του οποίου φωνάζουμε: «Αββά, Πατέρα». Αυτό το ίδιο
Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε
παιδιά του Θεού. Αν είμαστε παιδιά του, είμαστε και κληρονόμοι.
Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, αν βέβαια
πάσχουμε μαζί του, ώστε να δοξαστούμε επίσης μαζί του. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου 

Αλληλούια.
Έλα, Πνεύμα Άγιο, γέμισε τις καρδιές των πιστών σου
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και άναψε σ΄αυτές τη φλόγα της αγάπης σου.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Το Άγιο Πνεύμα θα σας τα διδάξει όλα.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (14, 15-16. 23β-26).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς: «αν με αγαπάτε, θα τηρήσε-
τε τις δικές μου εντολές. Κι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και
θα σας δώσει έναν άλλο Παράκλητο, ώστε να είναι για πάντα
μαζί σας. 

Αν κάποιος με αγαπά, θα τηρήσει το λόγο μου, και ο Πατέ-
ρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έλθουμε σ΄αυτόν και θα κατοι-
κήσουμε σ΄αυτόν. Αυτός που δεν με αγαπά δεν τηρεί τα λόγια
μου. Και τα λόγια που ακούτε δεν είναι δικά μου, αλλά του Πατέ-
ρα που με έστειλε.

Αυτά τα λόγια σας είπα, όσο ήμουν ακόμη κοντά σας. Αλλά ο
Παράκλητος, το Πνεύμα της αλήθειας, που ο Πατέρας θα στεί-
λει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας
υπενθυμίσει όλα όσα εγώ σας είπα». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
έχοντας λάβει το πνεύμα της υιοθεσίας, με το οποίο μπορού-

με να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα, ας του απευθύνουμε θερμή
παράκληση, γεμάτοι αισθήματα αγάπης, ψάλλοντας:

Στείλε το Πνεύμα σου, Κύριε* να ανανεώσει 
της γης την όψη.

-Για την Εκκλησία του Θεού, ώστε να ανανεώνεται με τη
χάρη του Παναγίου Πνεύματος και να το μεταδίδει στον κόσμο
όλο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλες τις οργανώσεις του κόσμου που επιδιώκουν την
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προάσπιση και στερέωση της ειρήνης και της αγάπης ανάμεσα
στους λαούς, ώστε να πετύχουν μεταξύ των ανθρώπων τη φιλία
και την αδελφοσύνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους αδελφούς μας που υποφέρουν, ώστε να πάρουν
θάρρος και παρηγοριά από το Άγιο Πνεύμα, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.

-Για όλους εμάς που είμαστε εδώ συναγμένοι, ώστε το Πανά-
γιο Πνεύμα να ανανεώσει σ΄εμάς τη χάρη του Βαπτίσματος και
του Χρίσματος, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Εισάκουσε, Κύριε, τις παρακλήσεις του λαού σου, και παραβλέ-
ποντας την αναξιότητά μας, χορήγησέ μας, μαζί με τη χάρη του
Αγίου σου Πνεύματος, ό,τι ταπεινά σου ζητούμε. Στο όνομα του
Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Δέηση προσκομιδής 

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε, τα προσφερόμενα δώρα,
και καθάρισε τις καρδιές μας 
με το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε, Πατέρα άγιε,
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Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Ο οποίος, αφού ανήλθε στους ουρανούς
και κάθισε στα δεξιά σου,
έστειλε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είχε υποσχεθεί, 
στα τέκνα της υιοθεσίας.

Γι’ αυτό από τώρα και για όλους τους αιώνες,
μαζί με το πλήθος των αγγέλων,
με σεβασμό σου ψάλλουμε
αναφωνώντας και λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ψλ 68 [67], 29-30

Στερέωσε, Θεέ, όσα έκαμες για μας
από το ναό σου στην Ιερουσαλήμ.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ας εξαγνίσει τις καρδιές μας, Κύριε, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος,
και ας τις καταστήσει γόνιμες 
ραντίζοντάς τις με τη θεία του δρόσο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Κυριακή μετά την Πεντηκοστή 

Της Αγιότατης Τριάδος

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ευλογητός ο Θεός Πατέρας, 
ο Μονογενής Υιός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, 
διότι έδειξε σ’ εμάς τη μεγάλη του ευσπλαχνία.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Θεέ Πατέρα,
εσύ που αποκάλυψες στους ανθρώπους 
το θαυμαστό Μυστήριό σου,
στέλνοντας στον κόσμο το Λόγο της αληθείας
και το Πνεύμα του εξαγιασμού,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε,
με την ομολογία της αληθινής πίστεως,
να γνωρίσουμε την αιώνια δόξα της Τριαδικότητάς σου
και να προσκυνούμε 
την παντοδυναμία της Ενότητάς σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Κύκλος Α΄

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός, είναι οικτίρμων και ελεήμων.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Εξόδου (34,4β-6.8-9).

Τις ημέρες εκείνες, αφού σηκώθηκε ο Μωυσής τη νύχτα,
ανέβηκε επάνω στο όρος Σινά, καθώς τον πρόσταξε ο Κύριος,
και πήρε στα χέρια του τις πλάκες. 

Και όταν κατέβηκε ο Κύριος με τη νεφέλη, στάθηκε εκεί μαζί
του, και κήρυξε στο όνομα του Κυρίου. Και πέρασε ο Κύριος ενώ-
πιόν του και κήρυξε: «Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός, είναι οικτίρμων
και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». 

Και έσπευσε ο Μωυσής και αφού έσκυψε στη γη, προσκύνη-
σε. και είπε: «Αν τώρα βρήκα χάρη ενώπιόν σου Κύριε, παρακα-
λώ να βαδίζεις μαζί μας. επειδή ο λαός αυτός είναι σκληροτρά-
χηλος. αλλά εσύ θα αφαιρέσεις τις ανομίες μας και τις αμαρτίες
μας και θα μας κατέχεις». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Δανιήλ 3,52.53.54.55.56

Ευλογημένος είσαι, Κύριε, Θεέ των πατέρων μας·   *
Αντ. άξιος να υμνείσαι και να υπερυψώνεσαι στους αιώνες!

Κι ευλογημένο το όνομα της δόξας σου το άγιο·   *
Αντ. άξιο να υπερυμνείται και να υπερυψώνεται στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στον ναό της αγίας δόξας σου·   * 
Αντ. άξιος να υπερυμνείσαι και να υπερδοξάζεσαι στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στον θρόνο της βασιλείας σου·   *
Αντ. άξιος να υπερυμνείσαι και να υπερυψώνεσαι  στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι εσύ που βλέπεις μέσα στις αβύσσους,   †
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και κάθεσαι στα χερουβείμ επάνω·   *
Αντ. άξιος να υμνείσαι και να υπερυψώνεσαι στους αιώνες!

Ευλογημένος είσαι στου ουρανού το στερέωμα·   * 
Αντ. άξιος να υμνείσαι και να δοξάζεσαι στους αιώνες!

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Η χάρη του Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού 

και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

Ανάγνωσμα από τη δεύτερη επιστολή του αποστόλου Παύλου
προς τους Κορινθίους  (13,11-13).

Αδελφοί μου, να είστε χαρούμενοι, να τείνετε προς την τελει-
ότητα, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλο, να έχετε το ίδιο φρόνη-
μα, να έχετε ειρήνη και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θα
είναι μαζί σας. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλο με άγιο φίλημα. Σας
ασπάζονται όλοι οι άγιοι. 

Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και
η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Απ 1,8 

Αλληλούια. 
Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, 
στο Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Ο Θεός έστειλε τον Υιό για να σωθεί ο κόσμος μέσω αυτού.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (3,16-18).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στο Νικόδημο: «Έτσι αγά-
πησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό, για να
μη χαθεί κανείς που να πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει την αιώ-
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νια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό στον κόσμο για να
κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος
πιστεύει σ' αυτόν δεν κρίνεται. Αλλά όποιος δεν πιστεύει έχει
ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή Υιού
του Θεού».

Κύκλος Β΄

Πρώτο Ανάγνωσμα
Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, στον ουρανό επάνω

και στη γη κάτω• δεν υπάρχει άλλος.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του Δευτερονομίου (4,32-34.39-40).

Μίλησε ο Μωυσής στο λαό λέγοντας: «Ρώτησε για τις αρχαί-
ες ημέρες, που υπήρξαν πριν από σένα, από την ημέρα που ο
Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο επάνω στη γη, κι από το ένα
άκρο του ουρανού μέχρι το άλλο άκρο, αν στάθηκε κάτι τέτοιο
όπως το μεγάλο αυτό πράγμα, ή αν ακούστηκε παρόμοιο μ' αυτό.
Άκουσε ποτέ λαός τη φωνή του Θεού να μιλά μέσα από τη φωτιά,
καθώς άκουσες εσύ, και να έζησε; Ή δοκίμασε ο Θεός να έλθει
να πάρει ένα έθνος για τον εαυτό του από μέσα από ένα άλλο
έθνος, με δοκιμασίες, με σημεία και με θαύματα, με πόλεμο και
με χέρι κραταιό και με απλωμένο βραχίονα και με μεγάλα τρο-
μερά πράγματα, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος ο Θεός έκανε για
σας στην Αίγυπτο εμπρός στα μάτια σου;

Γνώρισε, λοιπόν, σήμερα, και σκέψου στην καρδιά σου, ότι ο
Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω.
δεν υπάρχει άλλος. Να τηρείς τα διατάγματά του και τις εντολές
του, που εγώ προστάζω σε σένα σήμερα για να ευημερείς, εσύ
και οι γιοι σου ύστερα από σένα, και για να μακροημερεύσεις
επάνω στη γη, που ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσει». 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Μακάριος ο λαός που διάλεξε ο Κύριος * για κληρονομία του.

Ψαλμός 32 (33) [4-5.6 και 9. 18-19.20 και 22]

Διότι ορθός είναι ο λόγος του Κυρίου   *
κι όλα τα έργα του αξιόπιστα. 
Αγαπά τη δικαιοσύνη και το δίκαιο·   *
από το έλεος του Κυρίου η γη είναι πλήρης.  Αντ.

Με τον λόγο του Κυρίου οι ουρανοί στερεώθηκαν,   *
με την πνοή του στόματός του το πλήθος των αστέρων.
Επειδή αυτός είπε κι έγιναν,   *
πρόσταξε αυτός και συντελέστηκαν.  Αντ.

Τα μάτια του Κυρίου επάνω σ’ όσους τον φοβούνται,   *
σ’ αυτούς που ελπίζουν στο έλεός του, 
για να σώσει από τον θάνατο τις ψυχές τους,   * 
και να τους θρέψει στον καιρό της πείνας.  Αντ.

Η ψυχή μας προσμένει τον Κύριο,   *
αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας.
Ας έλθει επάνω μας το έλεός σου, Κύριε,   * 
επειδή ελπίσαμε σ’ εσένα.  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Λάβατε Πνεύμα υιοθεσίας,

μέσω του οποίου φωνάζουμε: «Αββά,Πατέρα».

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους  (8,14-17).

Αδελφοί, πράγματι, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού,
αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Επειδή δε λάβατε πνεύμα δουλείας
για να πέσετε και πάλι στο φόβο, αλλά λάβατε Πνεύμα υιοθεσίας,
μέσω του οποίου φωνάζουμε: «Αββά, Πατέρα». Αυτό το ίδιο
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Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε
παιδιά του Θεού. Αν είμαστε παιδιά του, είμαστε και κληρονόμοι.
Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, αν βέβαια
πάσχουμε μαζί του, ώστε να δοξαστούμε επίσης μαζί του. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Απ 1,8 

Αλληλούια. 
Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, 
στο Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού 

και του Αγίου Πνεύματος.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο άγιο Ευαγγέλιο (28,16-20).

Τον καιρό εκείνο, οι ένδεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία,
στο όρος που ο Ιησούς τους είχε ορίσει. Και, όταν τον είδαν, τον
προσκύνησαν, ενώ κάποιοι αμφέβαλλαν.

Κι ο Ιησούς πλησίασε και τους μίλησε λέγοντας: «Μου έχει
δοθεί κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. Πηγαίνετε,
λοιπόν, και κάμετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους
στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα σας διέταξα. Και ιδού, εγώ
είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου».

Λόγος του Κυρίου.
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Κύκλος Γ΄

Πρώτο Ανάγνωσμα
Πριν υπάρξει η γη, η Σοφία ήδη είχε αρχίσει την ύπαρξή της.

Ανάγνωσμα από το βιβλίο των Παροιμιών (8,22-31).

Ο Κύριος με είχε στην αρχή των δρόμων του, πριν κάνει οτι-
δήποτε από την αρχή. 

Πριν από τον αιώνα με έταξε, εξαρχής, πριν να υπάρξει η γη. 
Δεν υπήρχαν οι άβυσσοι ούτε οι γεμάτες νερά πηγές, και εγώ

είχα ήδη συλληφθεί. Πριν θεμελιωθούν τα όρη, πριν από τους
λόφους, εγώ γεννιόμουν. Δεν είχε κάνει ακόμα τη γη και τις
πεδιάδες ούτε τις κορυφές των χωμάτων της οικουμένης. 

Όταν ετοίμαζε τους ουρανούς ήμουν εκεί. όταν με νόμο και
όρια περιχαράκωνε τις αβύσσους. όταν στερέωνε τα σύννεφα
επάνω και υπερίσχυσαν οι πηγές της αβύσσου. όταν περιόριζε τη
θάλασσα και τα νερά, ώστε να μην υπερβούν τα όριά τους. όταν
έθετε τα θεμέλια της γης ήμουν μαζί του ως δημιουργός. ήμουν
η απόλαυσή του κάθε ημέρα, παίζοντας πάντοτε ενώπιόν του,
παίζοντας στην οικουμένη. και η απόλαυση μου ήταν να είμαι
μαζί με τους γιους των ανθρώπων. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντ.: Κύριε και Θεέ μας, * 
πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου, σ' ολόκληρη τη γη.

Ψαλμός  8  (4-5.6-7.8-9.10)

Όταν βλέπω τους ουρανούς σου, έργο των δακτύλων σου,   *
τη σελήνη και τ’ αστέρια που εσύ τα στερέωσες, 
τί είναι ο άνθρωπος για να τον θυμάσαι,   * 
ή ο υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις;  Αντ.

Τον έπλασες λίγο κατώτερο από τους αγγέλους,   † 
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με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες  *
κι εξουσία του έδωσες στα έργα των χεριών σου.  Αντ.

Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του,   †
τα πρόβατα και τα βόδια όλα,  *
ακόμη και τα ζώα τ’ άγρια,  Αντ.

τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θάλασσας,  *
κι ό,τι διασχίζει τους θαλάσσιους δρόμους. 
Κύριε, συ ο Κύριος μας,  *
πόσο θαυμαστό σ’ ολόκληρη τη γη το όνομά σου!  Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα
Στο Θεό δια του Χριστού με την αγάπη που ξεχύθηκε 

μέσω του Πνεύματος.

Ανάγνωσμα από την επιστολή του αποστόλου Παύλου προς τους
Ρωμαίους  (5,1-5).

Αδελφοί, δικαιωμένοι από την πίστη, έχουμε ειρήνη με το
Θεό διαμέσου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου
έχουμε με την πίστη πρόσβαση σ' αυτή τη χάρη, στην οποία βρι-
σκόμαστε και καυχόμαστε για την ελπίδα στη δόξα του Θεού.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχόμαστε μέσα στις θλίψεις, γνω-
ρίζοντας ότι η θλίψη παράγει υπομονή, η υπομονή παράγει δοκι-
μασμένη αρετή και η δοκιμασμένη αρετή την ελπίδα. Και η ελπίδα
δεν ντροπιάζει, επειδή η αγάπη του Θεού ξεχύθηκε μέσα στις καρ-
διές μας, μέσω του Πνεύματος του Αγίου που μας έχει δοθεί.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Απ 1,8 

Αλληλούια. 
Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, 
στο Θεό που είναι, που ήταν και που θα έλθει. 
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο
Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου.

το Πνεύμα από τα δικά μου θα πάρει και θα σας τα αναγγείλει.

 Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη άγιο Ευαγγέλιο (16,12-15).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Ακόμα
έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμα να τα σηκώσε-
τε. Όταν όμως έλθει εκείνος, το Πνεύμα της αλήθειας, θα σας
οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διότι δε θα μιλήσει αφ' εαυτού
του, αλλά θα πει όσα ακούσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλο-
ντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από μένα θα πάρει και θα
σας αναγγείλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό
είπα πως από μένα θα πάρει και θα σας αναγγείλει».

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Δεχθήκαμε στο Βάπτισμά μας το Πνεύμα της υιοθεσίας. Για

τούτο, με θάρρος απευθυνόμαστε προς το Θεό Πατέρα, μέσω
του υιού του, που τον έστειλε ως Σωτήρα του κόσμου. Ας προ-
σευχηθούμε ψάλλοντας:

Εισακουσέ μας Κύριε!

-Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να φανερώνει στον
κόσμο την αγάπη του Θεού Πατέρα, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για όσους ακόμα βρίσκονται στο σκοτάδι της αθεΐας και της
πλάνης, ώστε να φθάσουν να γνωρίσουν τον Ένα και τρισυπό-
στατο Θεό, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τις χριστιανικές οικογένειες, ώστε να έχουν ως υπόδειγ-
μα ζωής, αγάπης και ενότητας την παναγία Τριάδα, ας παρακα-
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λέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς που συμμετέχουμε στην ευχαριστιακή σύνα-
ξη, ώστε ο θεός να μας χαρίσει το δώρο της πιστότητας στο νόμο
του, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε, Θεέ πολυεύσπλαχνε, που είσαι πλούσιος σε χάρη και
πιστότητα, εισάκουσε τις προσευχές της Εκκλησίας σου και
πάντα να την ευφραίνεις με τη συμπαράσταση του Πνεύματός
σου. Διά μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν.

Δέηση προσκομιδής 

Αγίασε, Κύριε ο Θεός, αυτά τα δώρα μας, 
επάνω στα οποία επικαλούμαστε την ευλογία σου
και, μέσω αυτής της θυσίας, 
κατάστησέ μας προσφορά αιώνια στη δόξα σου. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, 
καθήκον ιερό και σωτήριο, 
παντού και πάντοτε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, 
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε. 

Διότι με τον Μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα το Άγιο
ένας είσαι Θεός, ένας Κύριος:
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μοναδικός στην ουσία, τριαδικός στα πρόσωπα. 

Ό,τι πράγματι, μέσω της Αποκαλύψεως, 
για τη δόξα σου πιστεύουμε, 
το ίδιο και για τον Υιό σου, 
το ίδιο και για το Πνεύμα το Άγιο
χωρίς καμία διάκριση πρεσβεύουμε. 

Και, όταν σε ομολογούμε Θεό αληθινό και αιώνιο, 
προσκυνούμε την ιδιαιτερότητα των προσώπων,
την ενότητα της ουσίας 
και την ισότητα της δόξας. 

Γι’ αυτό οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, 
τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ ακατάπαυστα σε υμνούν
και με μια φωνή ψάλλουν αδιάκοπα τον ύμνο της δόξας σου:

Άγιος, άγιος, άγιος...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Γαλ 4, 6

Επειδή πράγματι είστε υιοί, 
ο Θεός έστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας
και αυτό κραυγάζει: «Αββά, Πατέρα».

Δέηση μετά την κοινωνία

Η συμμετοχή μας σ’ αυτό το Μυστήριο, Κύριε, 
ας είναι για μας μέσον σωτηρίας του σώματος και της ψυχής
και ομολογία πίστεως προς την αιώνια αγία Τριάδα
και αδιαίρετη Μονάδα. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Τα παρακάτω κείμενα Λειτουργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν
τελείται Λειτουργία προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας το Σάββα-
το, και στις Λειτουργίες ευλαβείας προς την Παναγία.

Α. Κατά την κοινή Περίοδο του έτους

Το παρακάτω κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τους
κανόνες, ακόμη και κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής όπου τελείται
κάποια μνήμη της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας καταχωρημένη στο τοπι-
κό εορτολόγιο.

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Χαίρε, Υπεραγία Θεοτόκε, διότι γέννησες τον Βασιλέα,
ο οποίος κυβερνά τον ουρανό και τη γη στους αιώνες των αιώνων.

Συναπτή δέηση 

Αξίωσε εμάς τους πιστούς σου, Κύριε,
να απολαμβάνουμε συνεχή υγεία στην ψυχή και στο σώμα
και χάρη στην ένδοξη μεσιτεία
της μακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας,
να ελευθερωθούμε από τις θλίψεις αυτού του κόσμου 
και να απολαύσουμε την αιώνια ευφροσύνη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε, 
τις δεήσεις του λαού σου μαζί με τις προσφορές του,
ώστε, με τη μεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρίας, 
Μητέρας του Υιού σου,
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να εκπληρωθεί κάθε επιθυμία του
και να εισακουσθεί κάθε παράκλησή του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 11, 27 

Μακάρια τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας,
που βάσταξαν τον Υιό του αιώνιου Πατέρα.

Δέηση μετά την κοινωνία

Έχοντας λάβει τα ουράνια Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσε εμάς, οι οποίοι σήμερα χαιρόμαστε 
τιμώντας τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου
Μαρίας,
να τελούμε όπως αρμόζει το Μυστήριο της σωτηρίας μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Β. Κατά την Περίοδο της Παρουσίας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ησ 45, 8

Σκορπίστε δρόσο, ουρανοί, 
και τα νέφη να στείλουν σαν βροχή τον δίκαιο.
η γη ας ανοίξει για να βλαστήσει τον Σωτήρα.

ή το επόμενο:
Πβ. Λκ 1, 30-32

Είπε ο άγγελος στη Μαρία:
Βρήκες χάρη εκ μέρους του Θεού.
Ιδού θα συλλάβεις και θα γεννήσεις υιό, 
και θα ονομασθεί Υιός του Υψίστου.
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Συναπτή δέηση    

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος θέλησες, με τον ευαγγελισμό του αγγέλου,
να λάβει ο Λόγος σου σάρκα
στα σπλάχνα της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
χορήγησε σε εμάς,
οι οποίοι την ομολογούμε αληθώς Θεοτόκο,
να αισθανόμαστε τη βοήθειά σου, χάρη στη μεσιτεία της.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη:

Πανεύσπλαχνε Θεέ,
ο οποίος, εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις στους Πατέρες μας,
εξέλεξες την μακαρία Παρθένο Μαρία
να γίνει Μητέρα του Σωτήρα,
χορήγησέ μας να ακολουθούμε τα παραδείγματα εκείνης
της οποίας η ταπεινότητα σου ήταν ευάρεστη
και η υπακοή της μας ευεργέτησε. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου, Κύριε, αυτά τα δώρα,
και με τη δύναμή σου μετάτρεψέ τα σε Μυστήριο σωτηρίας,
στο οποίο άλλοτε προσέβλεπαν, 
ως προεικονίσεις, οι θυσίες των Πατέρων,
ενώ τώρα προσφέρεται ο αληθινός Αμνός, 
ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός σου,
ο οποίος γεννήθηκε με τρόπο θαυμαστό από την αγνή Παρθένο,
και τώρα ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ησ 7, 14  

Ιδού, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό,
και θα ονομασθεί Εμμανουήλ.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε και Θεέ μας,
να μας αποκαλύπτουν πάντοτε την ευσπλαχνία σου,
ώστε η ενσάρκωση του Υιού σου να αποβεί σωτήρια για εμάς,
οι οποίοι με πίστη τιμούμε τη μνήμη της Μητέρας Εκείνου
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Γ. Κατά την Περίοδο των Χριστουγέννων

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Η εγκυμονούσα Παρθένος γέννησε τον Βασιλέα,
του οποίου το όνομα είναι αιώνιο.
Αισθάνθηκε τη χαρά της μητρότητας
διατηρώντας την τιμή της παρθενίας.
Δεν βρέθηκε άλλη παρόμοια και ούτε θα βρεθεί πλέον.

ή το επόμενο:

Παρθένε Θεοτόκε, αυτόν που ο κόσμος όλος δεν χωρεί, 
χώρεσαν τα σπλάχνα σου, όταν έγινε άνθρωπος.

Συναπτή δέηση    

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος, με τη γόνιμη παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου,
θέλησες να προσφέρεις στο ανθρώπινο γένος
τα αγαθά της αιώνιας σωτηρίας,
σε παρακαλούμε, χορήγησέ μας 
να έχουμε πάντοτε μεσίτρια εκείνη από την οποία αξιωθήκαμε
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να λάβουμε τον δημιουργό της ζωής,
τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Υιό σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί μ’ Εσένα και το Άγιο Πνεύμα, 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη:

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος θέλησε να προέλθει από τα σπλάχνα της Παρθένου
Μαρίας
ο προαιώνιος Λόγος σου,
χορήγησέ μας, τη μεσιτεία της Παναγίας Θεοτόκου,
να φωτίσει ο ίδιος τα σκότη μας με τη λάμψη της παρουσίας του
και να μας δωρίζει ευφροσύνη και ειρήνη,
ο οποίος ζει και βασιλεύει μαζί μ’ εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε, εορτάζοντας τους μακαρίους χρόνους, 
τους οποίους καθαγίασες 
με τη γέννηση του Μονογενούς σου μέσα στο χρόνο
και τον τοκετό της Αειπαρθένου Μαρίας,
ας μας εξαγιάσει αυτή η προσφορά
και ας μας αναγεννήσει διά του Ιησού Χριστού,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 11, 27

Μακάρια τα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας,
που βάσταξαν τον Υιό του αιώνιου Πατέρα.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εμείς οι οποίοι τραφήκαμε με το Σώμα και το Αίμα
του ενσαρκωμένου Λόγου σου,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
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αυτά τα θεία μυστήρια τα οποία λάβαμε, 
τιμώντας τη μνήμη της Αειπαρθένου Μαρίας, 
να μας καταστήσουν κοινωνούς της θεότητας του Υιού σου,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δ. Κατά την Πασχαλινή Περίοδο

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 30 (29), 12

Κύριε, το θρήνο μου σε χαρά μετέτρεψες
και με περιέβαλες με ευφροσύνη. Αλληλούια.

Συναπτή δέηση    

Φιλόστοργε Πατέρα,
ο οποίος ευδόκησες να χαροποιήσεις τον κόσμο
με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου,
αξίωσέ μας, τη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας,
να φθάσουμε στη χαρά της αιώνιας ζωής.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου, Πατέρα άγιε, τα ταπεινά μας δώρα,
τα οποία με αγαλλίαση σου προσφέρουμε, 
τιμώντας τη μνήμη της μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
και εφόσον συμμετέχουμε στη θυσία του Χριστού,
ας μας δώσει την παρηγοριά στην πρόσκαιρη ζωή 
και τη σωτηρία στην αιώνια.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία

Να αγάλλεσαι, Παρθένε Μαρία, 
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διότι αναστήθηκε ο Χριστός από τον τάφο. Αλληλούια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ζωογονημένοι από τα Πασχαλινά Μυστήρια
σε ικετεύουμε, Κύριε,
τιμώντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου, 
να φανερώνουμε τη ζωή του Ιησού 
στην καθημερινή συμπεριφορά μας. 
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Α. Κατά την κοινή Περίοδο του έτους

1. Για περισσότερους μάρτυρες

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Χαίρονται στον ουρανό οι ψυχές των αγίων,
που ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού,
και αγάλλονται αιωνίως μαζί του,
διότι από αγάπη γι’ αυτόν θυσίασαν τη ζωή τους.

ή το επόμενο:

Οι άγιοι άνδρες έχυσαν το πολύτιμο αίμα τους για τον Κύριο:
στη ζωή τους αγάπησαν τον Χριστό
και τον μιμήθηκαν στο θάνατό του,
γι’ αυτό αξιώθηκαν να λάβουν το στέφανο της δόξας.

Συναπτή δέηση 

Εισάκουσε, Κύριε, τις δεήσεις τις οποίες με χαρά σου απευθύ-
νουμε,
και κάνε να ακολουθούμε τη σταθερή πίστη
των αγίων σου μαρτύρων ... [όνομα] και ... [όνομα],
των οποίων σήμερα με ευλάβεια
τελούμε την επέτειο του μαρτυρίου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου, Πατέρα άγιε, τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε
στη μνήμη των αγίων σου μαρτύρων ... [όνομα] και ... [όνομα] 
και αξίωσε εμάς τους δούλους σου
να ομολογούμε με σταθερότητα το όνομά σου.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 22, 28-30 

Εσείς είστε εκείνοι που μείνατε κοντά μου στους πειρασμούς μου
και εγώ σας διαθέτω τη βασιλεία, λέει ο Κύριος,
για να τρώτε και να πίνετε στην τράπεζα της βασιλείας μου. 

ή το επόμενο:

Ο μισθός των αγίων είναι άφθονος κοντά στον Θεό.
Θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και γι’ αυτό ζουν αιώνια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Θεέ Πατέρα,
εσύ ο οποίος έκαμες να λάμψει με θαυμαστό τρόπο 
το Μυστήριο του Σταυρού στο μαρτύριο 
των αγίων σου ... [όνομα] και ... [όνομα],
δώσε μας τη χάρη,
ενισχυμένοι από τη θυσία αυτή,
να είμαστε αφοσιωμένοι στον Χριστό
και να εργαζόμαστε μέσα στην Εκκλησία
για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

2. Για ένα μάρτυρα

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ο άγιος αυτός αγωνίσθηκε μέχρι θανάτου
για το νόμο του Κυρίου
και δεν δείλιασε εμπρός στις απειλές των ασεβών,
διότι ήταν θεμελιωμένος επάνω σε σταθερή πέτρα.
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ή το επόμενο:
Πβ. Σοφ Σολ 10,12

Ο Κύριος ανέδειξε νικητή το μάρτυρά του στη σκληρή του πάλη,
διότι η σοφία είναι δυνατότερη όλων.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ,
εσύ ο οποίος βοήθησες το μάρτυρά σου … [όνομα] 
να υπερνικήσει τα βασανιστήρια του μαρτυρίου,
δώσε μας τη χάρη,
σήμερα που τελούμε την επέτειο του θριάμβου του,
να παραμένουμε ακατάβλητοι εμπρός στις παγίδες του εχθρού.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
ώστε, με τη βοήθειά σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου,
με την οποία ο άγιος … [όνομα] υπερνίκησε τα βασανιστήρια.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη:

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
τιμώντας τη μνήμη του αγίου μάρτυρα ... [όνομα],
και μέσω αυτού είθε να σου είναι ευάρεστα,
όπως η θυσία της ζωής του υπήρξε πολύτιμη ενώπιόν σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16, 24 

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του,
ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί, λέει ο Κύριος. 

ή το επόμενο:
Μτ 10, 39

Όποιος απολέσει τη ζωή του για μένα, λέει ο Κύριος,
θα τη βρει στην αιωνιότητα.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ας μας χορηγήσουν την ψυχική δύναμη,
η οποία κατέστησε τον άγιο μάρτυρά σου ... [όνομα]
πιστό στην υπηρεσία σου
και θριαμβευτή στο μαρτύριο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Β. Κατά την Πασχαλινή Περίοδο

1. Για περισσότερους μάρτυρες

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Μτ 25, 34

Ελάτε, οι ευλογημένοι του Πατέρα μου,
να κληρονομήσετε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμασθεί
από την αρχή του κόσμου. Αλληλούια.

ή το επόμενο:
Πβ. Απ 7, 13-14

Αυτοί που φορούν τις λευκές στολές,
αυτοί είναι που ήλθαν από τη μεγάλη θλίψη,
και έπλυναν τις στολές τους στο αίμα του Αρνίου. Αλληλούια.
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Συναπτή δέηση    

Σε παρακαλούμε, Παντοδύναμε Θεέ,
με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος,
κατάστησέ μας πρόθυμους να πιστεύουμε
και δυνατούς να ομολογούμε την πίστη μας,
όπως έδωσες τη δύναμη στους αγίους μάρτυρες 
... [όνομα] και ... [όνομα]
να θυσιάσουν τη ζωή τους για το λόγο σου
και να δώσουν μαρτυρία για τον Χριστό.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη:

Παντοδύναμε Θεέ,
από τον οποίο αντλεί σταθερότητα η πίστη
και δύναμη η αδυναμία,
κάμε, σε παρακαλούμε,
χάρη στο παράδειγμα και τις προσευχές
των μαρτύρων σου ... [όνομα] και ... [όνομα], 
να μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό
στα σεπτά Πάθη και στην Ανάστασή του
για να χαρούμε την τέλεια ευτυχία κοντά σου, μαζί με τους αγίους.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Ενώ μνημονεύουμε τον πολύτιμο θάνατο των δικαίων σου,
Κύριε,
σου προσφέρουμε τη μοναδική αυτή θυσία,
από την οποία το μαρτύριο των αγίων σου 
αντλεί τη δικαίωσή του.
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Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Απ 2, 7  

Στο νικητή θα δώσω να φάει από το δένδρο της ζωής, 
που βρίσκεται στον παράδεισο του Θεού. Αλληλούια.

ή το επόμενο:
Πβ. Ψλ 33 [32], 1

Ευφρανθείτε, δίκαιοι, για τον Κύριο.
Στους ευθείς αρμόζει να σε υμνούν, Κύριε. Αλληλούια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εορτάζοντας με το θείο συμπόσιο
την ουράνια νίκη των μαρτύρων σου ... [όνομα] και ... [όνομα], 
σε παρακαλούμε, Κύριε,
να χορηγήσεις τη νίκη σ’ αυτούς που τρέφονται με τον άρτο της
ζωής
και ως νικητές να γεύονται 
τους καρπούς από το δένδρο της ζωής στον παράδεισο.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

2. Για ένα μάρτυρα

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Δ΄ Εσδ 2, 35 

Φως αιώνιο θα ανατείλει για τους αγίους σου, Κύριε,
και ατελεύτητη αιωνιότητα. Αλληλούια.

ή το επόμενο:
Λκ 22, 28-30

Αυτός είναι ο άνδρας 
τον οποίον δεν εγκατέλειψε ο Κύριος στον αγώνα. 
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Απέκτησε το στέφανο της δόξας, 
διότι πιστά βίωσε το νόμο του Κυρίου. Αλληλούια.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος θέλησες να λαμπρύνεις την Εκκλησία σου
με το ένδοξο μαρτύριο του αγίου … [όνομα],
δώσε μας, σε παρακαλούμε, τη χάρη
να ακολουθήσουμε τα ίχνη του,
και, όπως εκείνος μιμήθηκε τον Κύριο στα Άγια Πάθη του,
ν’ αξιωθούμε και εμείς να φθάσουμε στην αιώνια ευτυχία.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου, Κύριε, την εξιλαστήρια και δοξαστική αυτή θυσία,
την οποία προσφέρουμε στη μεγαλειότητά σου,
τιμώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου μάρτυρα … [όνομα],
και κάμε να μας χορηγήσει την άφεση
και να μας εμπνεύσει αισθήματα αιώνιας ευγνωμοσύνης.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ιω 12, 24  

Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, 
αυτός μένει μόνος του. 
Αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. Αλληλούια. 

ή το επόμενο:
Ψλ 116 [115], 15

Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου
είναι ο θάνατος των αγίων του. Αλληλούια.
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Δέηση μετά την κοινωνία

Τελώντας με αγαλλίαση τη σημερινή εορτή,
του αγίου … [όνομα]
λάβαμε, Κύριε, τα ουράνια δώρα σου,
και σε παρακαλούμε να αξιώσεις και εμάς
οι οποίοι τώρα αναγγέλλουμε το θάνατο του Υιού σου
με το ιερό αυτό συμπόσιο,
να συμμετάσχουμε, μαζί με τους αγίους μάρτυρες,
στη δόξα της Αναστάσεώς του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Γ. Για παρθενομάρτυρα

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ιδού, ακολουθεί τον Αμνό που σταυρώθηκε για μας,
η γενναία παρθένος, το αγνό θύμα. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:

Μακαρία είναι η παρθένος που απαρνήθηκε τον εαυτόν της,
και σηκώνοντας τον σταυρό της μιμήθηκε τον Κύριο, 
τον νυμφίο των παρθένων, 
τον άρχοντα των μαρτύρων. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση    

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος μας χαροποιείς σήμερα 
με την τέλεση της μνήμης της αγίας … [όνομα],
δώσε μας τη χάρη
να βρίσκουμε στήριγμα στις αξιομισθίες εκείνης,
την οποία θαυμάζουμε για την αγνότητα και την ανδρεία της.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
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ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε,
τιμώντας την αγία … [όνομα],
σε παρακαλούμε να τα δεχθείς με ευμένεια,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια και τον μαρτυρικό της αγώνα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Απ 7, 17

Ο Αμνός που είναι στη μέση του θρόνου,
θα τους οδηγήσει στις πηγές των υδάτων της ζωής. (Π.Π. Αλλη-
λούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος έστεψες την αγία … [όνομα],
για τη διπλή της νίκη, της παρθενίας και του μαρτυρίου,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε,
χάρη στη δύναμη αυτού του Μυστηρίου,
να υπερνικούμε με θάρρος κάθε κακό,
για ν’ αποκτήσουμε την ουράνια δόξα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δ. Για αγία γυναίκα μάρτυρα

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Η Βασιλεία των ουρανών είναι για εκείνες 
που περιφρόνησαν τη ζωή του κόσμου
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και έφθασαν στο βραβείο της βασιλείας 
και έπλυναν τις στολές τους στο αίμα του Αμνού. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση    

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ του οποίου έργο είναι να αναδεικνύεις την αδυναμία σε
δύναμη,
κάμε, σε παρακαλούμε,
όλοι όσοι τιμούν τη δόξα της αγίας … [όνομα],
η οποία έλαβε από σένα τη δύναμη να νικά στις δυσκολίες,
από σένα επίσης να αποκτήσουν τη χάρη
να τις υπερνικούν και αυτοί πάντοτε.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Μελετώντας την ουράνια νίκη της αγίας ... [όνομα],
με αγαλλίαση σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία,
με την οποία διακηρύττουμε τα θαυμαστά σου έργα
και χαιρόμαστε για την ουράνια βοήθεια την οποία λαμβάνουμε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Απ 12, 11-12

Αδιαφόρησαν για τη ζωή τους μέχρι και στο θάνατο,
γι’ αυτό χαρείτε, ουρανοί και όσοι τους κατοικείτε. (Π.Π. Αλλη-
λούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Πλήρεις από ουράνια χαρά, Κύριε,
για τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαριστία
και για την εορτή της αγίας … [όνομα],
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θερμά σε παρακαλούμε,
κάμε να δεχόμαστε, με αντάξια για σένα καρδιά,
τα άγια Μυστήρια τα οποία μας επιτρέπεις να τελούμε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Α. Για πάπα ή επίσκοπο

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Τον εξέλεξε ο Κύριος ως μέγα αρχιερέα του,
και, ανοίγοντας τους θησαυρούς του,
τον έκαμε να αφθονεί σε όλα τα αγαθά. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Σοφ Σειρ 50, 1. 44, 16. 22

Ιδού ο μέγας ιερέας,
που ήταν ευάρεστος στον Θεό,
γι’ αυτό με όρκο τον εξύψωσε ο Κύριος
ανάμεσα στο λαό του. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Για πάπα:
Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος θέλησες να προΐσταται του λαού σου
ο μακάριος … [όνομα] για να τον ποιμαίνει
με το λόγο και το παράδειγμά του,
χάρη στη μεσιτεία του, 
προστάτευε τους ποιμένες της Εκκλησίας σου
και το ποίμνιο το οποίο τους έχεις αναθέσει,
ώστε να βαδίζουν στην οδό της αιώνιας σωτηρίας.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Για επίσκοπο:
Πανεύσπλαχνε Θεέ,
ο οποίος θέλησες να δώσεις στην Εκκλησία σου 
υπόδειγμα καλού ποιμένα
στο πρόσωπο του μακαρίου … [όνομα]
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αξίωσέ μας, χάρη στη μεσιτεία του,
να βρεθούμε στις αιώνιες νομές σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση για τα δώρα  

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε, αυτή τη θυσία του λαού σου,
ώστε, ό,τι σου προσφέρουμε για τη δόξα σου,
τιμώντας τη μνήμη του αγίου ... [όνομα],
να μας το ανταποδώσεις ως αιώνια σωτηρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 10, 11 

Ο καλός Ποιμένας θυσίασε τη ζωή του για τα πρόβατά του. 
(Π.Π. Αλληλούια). 

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε και Θεέ μας,
ας αυξήσουν σ’ εμάς τη θέρμη της αγάπης,
από την οποία καταφλεγόμενος ο μακάριος ... [όνομα]
συνεχώς καταδαπανούσε τη ζωή του για την Εκκλησία σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Β. Για επίσκοπο

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ιεζ 34, 11. 23-24

Εγώ ο ίδιος θα φροντίσω το ποίμνιό μου, λέει ο Κύριος,
θα αναδείξω βοσκό που θα το ποιμάνει
και εγώ θα είμαι γι’ αυτούς Θεός.
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ή το επόμενο:
Πβ. Λκ 12, 42

Αυτός είναι ο πιστός και συνετός οικονόμος,
τον οποίο κατέστησε ο Κύριος επιστάτη της οικογενείας του
για να τους δίνει την τροφή στον κατάλληλο καιρό. (Π.Π. Αλλη-
λούια).

Συναπτή δέηση    

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος θέλησες να προΐσταται του αγίου λαού σου
ο μακάριος επίσκοπος … [όνομα],
δείξε μας τη θεία σου ευσπλαχνία, σε παρακαλούμε,
χάρη στις ευεργετικές αξιομισθίες του.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη:

Παντοδύναμε και αιώνιε, Θεέ, 
ο οποίος δώρισες στην Εκκλησία
τον άγιο επίσκοπο … [όνομα],
χορήγησε να παραμένει στις καρδιές μας
ό,τι δίδαξε με θεία έμπνευση,
και να έχουμε συνήγορο ενώπιον της θείας σου ευσπλαχνίας,
εκείνον που μας έδωσες ως ευπρόσδεκτο ποιμένα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Δέξου με ευμένεια, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία προσφέρουμε στο βωμό σου,
σήμερα που εορτάζουμε το μακάριο … [όνομα],
ώστε να χορηγήσουν σ’ εμάς το έλεός σου
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και σ’ εσένα να αποδώσουν δόξα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ιω 15, 16  

Δεν με εκλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας εξέλεξα
και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε
και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, λέει ο Κύριος. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Λκ 12, 36-37

Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίο
όταν επιστρέψει ο κύριός του και κτυπήσει τη θύρα 
θα τον βρει να αγρυπνεί. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενισχυμένοι από τα άγια Μυστήρια,
ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε, δώσε μας τη χάρη,
μιμούμενοι το μακάριο … [όνομα],
να ομολογούμε ό,τι ο ίδιος πίστευε
και να πράττουμε ό,τι δίδασκε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Γ. Για ποιμένες

1. Για περισσότερους ποιμένες

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ιερ 3, 15

Θα σας δώσω ποιμένες σύμφωνα με την καρδιά μου,
και θα σας ποιμαίνουν με σύνεση και σωφροσύνη. (Π.Π. Αλλη-
λούια).
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ή το επόμενο:
Πβ. Δαν 3, 84. 87

Ιερείς του Θεού, ευλογείτε τον Κύριο,
άγιοι και ταπεινοί στην καρδιά, αινείτε τον Θεό. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση    

Επουράνιε Θεέ, 
ο οποίος πλούτισες τους μακαρίους επισκόπους 
... [όνομα] και ... [όνομα]
με πνεύμα αληθείας και αγάπης
για να ποιμαίνουν το λαό σου,
χορήγησε σ’ εμάς,
οι οποίοι τους τιμούμε εορτάζοντας τη μνήμη τους,
να ακολουθούμε τα παραδείγματά τους
και να ενισχυόμαστε με τη μεσιτεία τους.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δοξαστική θυσία σου προσφέρουμε, Κύριε, 
τιμώντας τη μνήμη των αγίων σου
μέσω των οποίων ελπίζουμε να απαλλαγούμε 
από τα όλα τα δεινά, και τα παρόντα και τα μέλλοντα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 20, 28

Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί 
αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του 
λύτρο για πολλούς.  (Π.Π. Αλληλούια).
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Δέηση μετά την κοινωνία

Λάβαμε, Κύριε, τα ουράνια Μυστήρια,
τιμώντας τη μνήμη των αγίων επισκόπων 
... [όνομα] και ... [όνομα]
και σε ικετεύουμε,
αυτά τα οποία τελούμε κατά την επίγεια πορεία μας
να τα απολαύσουμε στη ζωή την αιώνια.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

2. Για έναν ποιμένα

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 132 [131], 9

Οι ιερείς σου ας ενδυθούν δικαιοσύνη, Κύριε,
και οι πιστοί σου ας αγάλλονται. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση    

Ταπεινά σε ικετεύουμε, παντοδύναμε Θεέ, 
με τη μεσιτεία του μακαρίου (επισκόπου) … [όνομα]
πολλαπλασίασε για μας τις ευεργεσίες σου
και διατήρησε στις ημέρες μας την ειρήνη.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου με ευμένεια, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία προσφέρουμε στο βωμό σου,
τιμώντας τη μνήμη του μακαρίου (επισκόπου) … [όνομα],
και, όπως μέσω αυτών των Μυστηρίων του χάρισες τη δόξα,
έτσι δείξε και σ’ εμάς την ευσπλαχνία σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
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ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 24, 46-47

Μακάριος θα είναι εκείνος ο δούλος, 
που θα τον βρει ο κύριός του να αγρυπνεί.
Αλήθεια σας λέω, θα τον διορίσει υπεύθυνο 
επάνω σε όλα τα υπάρχοντά του. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Λκ 12, 42

Αυτός είναι ο πιστός και συνετός οικονόμος, 
τον οποίο ο Κύριος κατέστησε επιστάτη της οικογενείας του,
για να τους δίνει την τροφή τον κατάλληλο καιρό. (Π.Π. Αλλη-
λούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Η ουράνια τράπεζα, παντοδύναμε Θεέ,
ας σταθεροποιεί και ας αυξάνει τις πνευματικές δυνάμεις
σ’ εμάς, οι οποίοι τελούμε την εορτή 
του μακαρίου (επισκόπου) … [όνομα],
ώστε να διατηρούμε ακέραιο το δώρο της πίστεως
και να βαδίζουμε την ορθή οδό της σωτηρίας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΚΟΙΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Σοφ Σειρ 15, 5

Μέσα στην Εκκλησία άνοιξε το στόμα του
και ο Κύριος τον γέμισε με πνεύμα σοφίας και συνέσεως 
και τον περιέβαλε με το φως της δόξας του. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Ψλ 37 [36], 30-31

Το στόμα του δικαίου θα μελετά τη σοφία,
και η γλώσσα του θα διακηρύττει το δίκαιο. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος δώρισες στην Εκκλησία σου ως διδάσκαλο
τον μακάριο επίσκοπο … [όνομα],
κάμε, σε παρακαλούμε,
να εντυπώνονται σταθερά στις καρδιές μας
όσα εκείνος κήρυξε φωτισμένος από θεία έμπνευση,
και να τον έχουμε ως προστάτη και ικέτη της ευσπλαχνίας σου.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Είθε να σου είναι ευάρεστη, Κύριε,
Η θυσία την οποία σου προσφέρουμε με αγαλλίαση σήμερα,
εορτή του αγίου … [όνομα],
με την προτροπή του οποίου και εμείς όλοι
σε αινούμε και σε δοξάζουμε.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Λκ 12, 42 

Αυτός είναι ο πιστός και συνετός οικονόμος, 
τον οποίο ο Κύριος κατέστησε επιστάτη της οικογενείας του,
για να τους δίνει την τροφή τον κατάλληλο καιρό. 
(Π.Π. Αλληλούια). 

ή το επόμενο:
Πβ. Ψλ 1, 2-3

Όποιος μελετά το νόμο του Κυρίου ημέρα και νύκτα,
στον καιρό του θα δώσει τους καρπούς του. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
όσους τρέφει ο Χριστός, άρτος ζωντανός,
ας τους διδάσκει ο Χριστός διδάσκαλος
ώστε, κατά την εορτή του αγίου … [όνομα],
να εννοήσουν καλύτερα την αλήθειά σου,
και να την πραγματοποιούν με αγάπη.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΚΟΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Για παρθενομάρτυρα, στη σελ. 348. 

Α. Για περισσότερες παρθένες

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 148, 12-14 

Οι παρθένες ας αινούν το όνομα του Κυρίου,
διότι μόνο το όνομά του εξυψώθηκε.
Η μεγαλοπρέπειά του είναι επάνω από ουρανό και γη. 
(Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Ψλ 45 [44], 16

Οδηγούνται οι παρθένες στον Βασιλέα με χαρά και αγαλλίαση, 
εισέρχονται στο ναό ενώπιον του Βασιλέα, του Κυρίου.
(Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Δείξε μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, την άπειρη ευσπλαχνία σου
και αξίωσέ μας να απολαύσουμε την αιώνια μακαριότητα,
μαζί με τις αγίες παρθένες ... [όνομα] και [όνομα],
των οποίων τη μνήμη με ευλάβεια και χαρά εορτάζουμε σήμερα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Εορτάζοντας, Κύριε, τις αγίες παρθένες … [όνομα] και [όνομα],
διακηρύττουμε τα θαυμαστά σου έργα
και ικετεύουμε ταπεινά τη μεγαλοσύνη σου
να δεχθείς με ευμένεια την έκφραση της λατρείας μας,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια την παρθενική τους μαρτυρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 25, 10 

Ήλθε ο νυμφίος και οι παρθένες που ήταν έτοιμες 
εισήλθαν μαζί του στο γάμο. (Π.Π. Αλληλούια). 

ή το επόμενο:
Ιω 14, 21. 23

Όποιος με αγαπά, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, 
και θα έλθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
κατά τη σημερινή εορτή των αγίων παρθένων ... [όνομα] και
[όνομα],
ας μας φωτίζουν και ας μας προτρέπουν
να αναμένουμε με φρόνηση την έλευση του Υιού σου,
για να συμπεριληφθούμε
στο ουράνιο συμπόσιο της Βασιλείας του.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Β. Για μία αγία παρθένο

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Αυτή είναι η φρόνιμη παρθένος,
και μία από τις συνετές,
η οποία εξήλθε να προϋπαντήσει τον Χριστό
με αναμμένη τη λαμπάδα της. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:

Πόσο ωραία είσαι, παρθένε του Χριστού, 
που αξιώθηκες να λάβεις το στέφανο του Κυρίου,
της αιώνιας παρθενίας. (Π.Π. Αλληλούια).
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Συναπτή δέηση 

Εισάκουσέ μας, Θεέ και σωτήρα μας,
και δώσε μας τη χάρη,
όχι μόνο με χαρά να τιμούμε τη μνήμη της αγίας παρθένου …
[όνομα],
αλλά και να διδασκόμαστε από την ευσέβειά της.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Εορτάζοντας, Κύριε, την αγία παρθένο … [όνομα],
διακηρύττουμε τα θαυμαστά σου έργα
και ικετεύουμε ταπεινά τη μεγαλοσύνη σου
να δεχθείς με ευμένεια την έκφραση της λατρείας μας,
όπως δέχθηκες με ευαρέσκεια την παρθενική της μαρτυρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 25, 6 

Ιδού, ο νυμφίος έρχεται,
πηγαίνετε σε προϋπάντηση του Χριστού του Κυρίου. (Π.Π.
Αλληλούια). 

ή το επόμενο:
Πβ. Ψλ 27 [26], 4

Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό θα αναζητώ,
να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου. 
(Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι, Κύριε,
από τη συμμετοχή μας στα θεία Μυστήρια,
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σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις
να μιμούμαστε το παράδειγμα της αγίας ... [όνομα],
και, ζώντας στο σώμα μας τη νέκρωση του Ιησού,
σ’ εσένα μόνο να είμαστε αφοσιωμένοι.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΚΟΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα κείμενα της Λειτουργίας που ακολουθούν, όταν υποδεικνύονται για ορι-
σμένη κατηγορία αγίων, να χρησιμοποιούνται γι’ αυτή την κατηγορία. Όσα δεν
έχουν ένδειξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις κατηγορίες αγίων. 

Α. Για όλες τις τάξεις των αγίων

1. Για περισσότερους αγίους

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 145 [144], 10-11 

Όλα τα έργα σου, Κύριε, να σε δοξάζουν,
και να σε ευλογούν οι άγιοί σου,
να μιλούν για τη δόξα της βασιλείας σου 
και να λένε για τη δύναμή σου. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος με το θρίαμβο των αγίων σου
μας δίνεις νέες αποδείξεις της αγάπης σου,
κάμε, σε παρακαλούμε,
η μεσιτεία τους να μας ενθαρρύνει
και το παράδειγμά τους να μας παρακινεί
ν’ ακολουθούμε πιστά τον Μονογενή σου Υιό, τον Ιησού Χριστό,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
δέξου με ευμένεια τις ικεσίες μας,
και, χάρη στη μεσιτεία των αγίων σου,
προστάτευέ μας για να σε υπηρετούμε επάξια στο αγιαστήριό σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Ψλ 68 [67], 4 

Οι δίκαιοι ας χαρούν και ας ευφρανθούν ενώπιον του Θεού 
κι από χαρά ας ψάλλουν. (Π.Π. Αλληλούια). 

ή το επόμενο:
Λκ 12, 37

Μακάριοι είναι οι δούλοι που, όταν έλθει ο κύριός τους, 
θα τους βρει να αγρυπνούν. 
Αλήθεια σας λέω, 
θα φορέσει τη ζώνη του και θα τους βάλει να καθίσουν στο τραπέζι 
και θα περάσει να τους υπηρετήσει. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
Πατέρα κάθε παρηγορίας και ειρήνης,
αξίωσε την οικογένειά σου,
η οποία είναι συναγμένη για να δοξάσει το όνομά σου,
εορτάζοντας τους αγίους σου,
να αποκτήσει, χάρη στα θεία Μυστήρια που έλαβε,
την εγγύηση της αιώνιας λυτρώσεως.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

2. Για έναν άγιο

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Ψλ 21 [20], 2-3 

Κύριε, ο δίκαιος θα χαρεί για τη δύναμή σου,
και θα αγαλλιάσει πάρα πολύ για τη σωτηρία σου.
Ικανοποίησες τις επιθυμίες της καρδιάς του. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος με το παράδειγμα και την προστασία των αγίων σου
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ενισχύεις την αδυναμία μας
για να προσκαρτερούμε στην οδό της σωτηρίας,
κάμε, σε παρακαλούμε, εμείς που εορτάζουμε
τη γέννηση του αγίου ... [όνομα] στον ουρανό,
ακολουθώντας τα ίχνη του, να φθάσουμε σ’ εσένα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Χάρη σ’ αυτή τη θυσία,
την οποία σου προσφέρουμε τιμώντας τη μνήμη του αγίου ...
[όνομα],
σε παρακαλούμε, Κύριε,
χορήγησε στους πιστούς σου
τα δώρα της ειρήνης και της ενότητας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 16, 24 

Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, 
ας απαρνηθεί τον εαυτό του, 
ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθεί,
λέει ο Κύριος. (Π.Π. Αλληλούια). 

ή το επόμενο (για όσους ανέλαβαν ευθύνες στη δημόσια ζωή):
Μτ 6, 33

Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, 
και όλα αυτά θα σας δοθούν επιπλέον, λέει ο Κύριος. 
(Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
τιμώντας τη μνήμη του μακαρίου … [όνομα],
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ας εξαγιάσουν το πνεύμα και την καρδιά μας,
για ν’ αξιωθούμε να καταστούμε κοινωνοί της θεότητάς σου.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

3. Για άγιες γυναίκες

Για αγία γυναίκα μάρτυρα, πβ. σελ. 349.

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ. Παρ 31, 30. 28 

Η γυναίκα που φοβάται τον Κύριο θα επαινεθεί.
Τα παιδιά της την αποκάλεσαν μακαρία,
ο άνδρας της την επαίνεσε. (Π.Π. Αλληλούια).

ή το επόμενο:
Πβ. Παρ 31, 20. 27

Άνοιξε το χέρι της στον πτωχό,
και άπλωσε το χέρι της στον άπορο,
άρτο οκνηρίας δεν έφαγε. (Π.Π. Αλληλούια).

Συναπτή δέηση 

Εσύ, Κύριε, ο οποίος μας χαροποιείς κάθε χρόνο
με την εορτή της μακαρίας ... [όνομα],
κάμε, σε παρακαλούμε, όχι μόνο να την τιμούμε,
αλλά και να ακολουθούμε στη ζωή τα παραδείγματά της.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη, για περισσότερες αγίες:

Η μεσιτεία των αγίων σου ... [όνομα και όνομα]
ας μας παρέχει τη θεία σου βοήθεια, Κύριε,
καθώς η ενάρετη ζωή τους
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προσφέρει σε όλους εμάς σωτήρια παραδείγματα.
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού σου, 
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί με εσένα και το Άγιο Πνεύμα 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής  

Σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία
τιμώντας τη μνήμη της αγίας ... [όνομα]
και σε παρακαλούμε,
να μας παρέχεις την ευσπλαχνία σου και τη σωτηρία.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ. Μτ 13, 45-46 

Όμοια είναι η Βασιλεία των ουρανών 
με έναν έμπορο που αναζητά πολύτιμα μαργαριτάρια. 
Κι όταν βρει ένα πολύτιμο μαργαριτάρι, 
δίνει όλα όσα έχει και το αγοράζει. (Π.Π. Αλληλούια). 

Δέηση μετά την κοινωνία

Η δύναμη του Μυστηρίου αυτού, το οποίο τελέσαμε,
τιμώντας τη μνήμη της αγίας … [όνομα],
ας μας φωτίσει, παντοδύναμε Κύριε,
και ας μας αναζωογονήσει,
ώστε να φλεγόμαστε από άγιες επιθυμίες
και να επιδιδόμαστε σε καλά έργα.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς
το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα.

Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση μαζί με τους βοηθούς, ασπά-
ζεται την αγία Τράπεζα και, ανάλογα με την περίπτωση, θυμιατίζει τον
Σταυρό και την αγία Τράπεζα. Έπειτα, μαζί με τους βοηθούς, πηγαίνει στην
έδρα του.

Όταν το εισοδικό άσμα τελειώσει, ιερέας και πιστοί, όρθιοι, κάνουν
το σημείο του σταυρού, ενώ ο ιερέας, στραμμένος προς το λαό λέει:

† Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύ-
ματος.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

2. Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια του και χαιρετά το λαό, λέγοντας:

† Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού
Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας.

ή τον επόμενο:

† Η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα και του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.

ή τον επόμενο:

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

O λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.
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Αν ο λειτουργός είναι επίσκοπος, αντί Ο Κύριος να είναι μαζί σας σ’
αυτό τον πρώτο χαιρετισμό, λέει: Η ειρήνη να είναι μαζί σας.
3. Ο ιε ρέ ας ή ο διά κο νος ή άλ λος εν δε δειγ μέ νος βο η θός μπο ρεί να α -
πευ θύ νει προς τους πι στούς μια πο λύ σύ ντο μη ει σα γω γή για τη θεί α Λει -
τουρ γί α της η μέ ρας ε κεί νης.

Ευχή Μετανοίας

4. Ακολουθεί η Ευχή Μετανοίας με την οποία ο ιερέας προσκαλεί τους
πι στούς να εκ δη λώ σουν τη με τά νοι ά τους, λέγοντας:

† Αδελφοί, ας αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας, 
για να γίνουμε άξιοι να τελέσουμε τα θεία Μυστήρια.

Ακολουθούν λίγες στιγμές σιωπής. Έπειτα όλοι μαζί απαγγέλλουν τον τύπο
της εξομολόγησης και εκδηλώνουν τη μετάνοιά τους.

Ομολογώ στον παντοδύναμο Θεό 
και σ’ εσάς, αδελφοί, ότι πολύ αμάρτησα,
με σκέψεις, με λόγια, με έργα και παραλείψεις.

Και κτυπώντας το στήθος τους, λένε:

Αμάρτησα, αμάρτησα, πάρα πολύ αμάρτησα.

Και συνεχίζουν:

Γι’ αυτό ικετεύω την Αειπάρθενο Μαρία,
όλους τους Αγγέλους και τους Αγίους,
και εσάς, αδελφοί,
να προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο και Θεό μας.

Ακολουθεί η άφεση από τον ιερέα:

† Ο παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, 
ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας
και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.
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Άλλοι τύποι πράξης μετάνοιας:

Β´ τύπος

5. Ο ιε ρέ ας καλεί τους πι στούς να εκ δη λώ σουν τη με τά νοι ά τους.

† Αδελφοί, ας αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας,
για να γίνουμε άξιοι να τελέσουμε τα θεία Μυστήρια.

Ακολουθούν λίγες στιγμές σιωπής. Έπειτα ο ιερέας λέει:

† Ελέησέ μας, Κύριε.

Ο λαός απαντά:

– Διότι αμαρτήσαμε.

Ο ιερέας:

† Δείξε μας, Κύριε, την ευσπλαχνία σου.

Ο λαός:

– Και δώσε μας τη σωτηρία σου.

Ακολουθεί η άφεση από τον ιερέα:

† Ο παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, 
ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας
και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

Γ´ τύπος

6. Ο ιε ρέ ας καλεί τους πι στούς να εκ δη λώ σουν τη με τά νοι ά τους.

† Αδελφοί, ας αναγνωρίσουμε τα αμαρτήματά μας, 
για να γίνουμε άξιοι να τελέσουμε τα θεία Μυστήρια.
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Ακολουθούν λίγες στιγμές σιωπής. Έπειτα ο ιερέας ή άλλος ενδεδειγμένος
βοηθός απαγγέλλει τις παρακάτω ή άλλες ικεσίες με το Κύριε ελέησον.

† Εσύ ο οποίος στάλθηκες για να θεραπεύσεις 
όσους έχουν συντετριμμένη την καρδιά, Κύριε, ελέησον.

Ο λαός απαντά:

– Κύριε, ελέησον.

Ο ιερέας:

† Εσύ ο οποίος ήλθες να καλέσεις τους αμαρτωλούς, 
Χριστέ, ελέησον.

Ο λαός απαντά:

– Χριστέ, ελέησον.

Ο ιερέας:

† Εσύ ο οποίος κάθεσαι στα δεξιά του Πατέρα και μεσιτεύεις
για μας, Κύριε, ελέησον.

Ο λαός απαντά:

– Κύριε, ελέησον.

Ακολουθεί η άφεση του ιερέα:

† Ο παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, 
ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, 
και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

7. Ακολουθεί το Κύριε ελέησον, εκτός αν έχει προηγηθεί κατά την Ευ -
χή Μετα νοίας.
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Ο ιερέας: † Κύριε, ελέησον.
Ο λαός: –Κύριε, ελέησον.

Ο ιερέας: † Χριστέ, ελέησον.
Ο λαός: –Χριστέ, ελέησον.

Ο ιερέας: † Κύριε, ελέησον.
Ο λαός: –Κύριε, ελέησον.

8. Έ πει τα, ό ταν προ βλέ πε ται α πό το τυ πι κό, ψάλ λε ται ή α παγ γέλ λε ται ο
ύμνος:

Δόξα εν υψίστοις Θεώ
και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία. 
Υμνούμεν σε,
ευλογούμεν σε,
προσκυνούμεν σε,
δοξολογούμεν σε,
ευχαριστούμεν σοι διά την μεγάλην σου δόξαν,
Κύριε, Θεέ, Βασιλεύ επουράνιε, Θεέ Πάτερ παντοκράτορ.
Κύριε, Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ,
Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός,
ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς
ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξαι την δέησιν ημών,
ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, ελέησον ημάς.
Ότι συ ει μόνος άγιος,
συ ει μόνος Κύριος,
συ ει μόνος Ύψιστος Ιησούς Χριστός,
μετά του Παναγίου Πνεύματος,
εις δόξαν Θεού Πατρός. 
Αμήν.

9. Όταν ολοκληρωθεί ο ύμνος, ο ιερέας με ενωμένα τα χέρια λέει:

† Ας προσευχηθούμε. 

Και ό λοι, μα ζί με τον ιε ρέ α, προ σεύ χο νται για λί γο σιω πη λά. 
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Τό τε ο ιε ρέ ας, α νοί γο ντας τα χέ ρια, λέ ει τη Συναπτή δέ η ση. Στο τέ λος ο
λα ός α να φω νεί:

– Αμήν.

Ακολουθία του θείου Λόγου

10. Έπειτα ο α να γνώ στης πη γαί νει στον άμ βω να και δια βά ζει το πρώ το
α νά γνω σμα. Ό λοι α κού ν κα θι στοί. Ο α να γνώ στης δη λώ νει το τέ λος του α -
να γνώ σμα τος λέ γο ντας:

† Λόγος του Κυρίου.

Και όλοι αναφωνούν:

– Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε.

11. Ένας ψάλτης ψέλνει ή απαγγέλλει τον αντιφωνικό ψαλμό και ο λα ός
α πα  ντά με το α ντί φω νο. 

12. Έπειτα, αν υ πάρ χει δεύ τε ρο α νά γνω σμα, ο α να γνώ στης το διαβά ζει
α πό τον άμ βω να, ό πως και το προ η γού με νο. 

Ο α να γνώ στης δη λώ νει το τέ λος του ανα γνώ σμα τος λέ γο ντας:

† Λόγος του Κυρίου.

Και όλοι αναφωνούν:

– Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε.

13. Α κο λου θεί το Αλ λη λού ια ή άλ λο ά σμα καθορισμένο από τις λειτουρ-
γικές οδηγίες, ανάλογα με τη λειτουργική περίοδο. 

14. Στο με τα ξύ, αν χρη σι μο ποι ε ί ται θυ μί α μα, ο ιε ρέ ας βά ζει λι βά νι στο
θυ μιατό. Έπειτα ο διά κο νος που θα εκ φω νήσει το Ευ αγ γέ λιο, υ πο κλί νε ται
εμπρός στον ιε ρέ α και ζη τά την ευ λο γί α, λέ γο ντας χα μη λό φω να:

– Ευλόγησε, πατέρα.

Ο ιερέας, χαμηλόφωνα, λέει: 
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† Ο Κύριος να είναι στην καρδιά και στα χείλη σου, 
για να αναγγείλεις επάξια το Άγιο Ευαγγέλιό του.
Εις το όνομα του Πατρός † και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο διάκονος σημειώνεται με το σημείο του σταυρού και απαντά:

– Αμήν.

Αν, όμως, δεν υπάρχει διάκονος, ο ιερέας υποκλίνεται μπροστά στην αγία
Τράπεζα και λέει χαμηλοφώνως:

† Κα θά ρι σε την καρ διά μου και τα χεί λη μου, πα ντο δύ να με Θεέ,
για να α ναγ γεί λω επάξια το Άγιο Ευαγγέλιό σου.

15. Έπειτα ο διά κο νος ή ο ιε ρέ ας μεταβαίνει στον άμ βω να. Τον συ νο δεύ -
ουν, α νά λο γα με την πε ρί πτω ση, οι βο η θοί με το θυμιατήρι και τις λα μπά -
δες. Α πό τον άμ βω να λέ ει:

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

Ο λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.

Ο διάκονος ή ο ιερέας:

† Ανάγνωσμα από το κατά ... άγιο Ευαγγέλιο.

Συγ χρό νως, ο λει τουρ γός κά νει το ση μεί ο του σταυ ρού επάνω στο βι βλί ο
και στον ε αυ τό του: στο μέ τω πο, στο στό μα και στο στή θος.

Ο λα ός α να φω νεί:

– Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Έπειτα ο διάκονος ή ο ιερέας, αν χρησιμοποιείται θυμίαμα, θυμιατίζει το
βιβλίο και εκφωνεί το Ευαγγέλιο.

16. Όταν τελειώσει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο διάκονος ή ο ιερέας,
λέει:

† Λόγος του Κυρίου.
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Και όλοι αναφωνούν:

– Σε υμνούμε, Κύριε, Ιησού Χριστέ.

Έπειτα ασπάζεται το ιερό βιβλίο και λέει χαμηλοφώνως:

† Ο λόγος του αγίου Ευαγγελίου ας εξαλείψει τις αμαρτίες μας.

17. Έπειτα ακολουθεί η ομιλία, η οποία πρέπει να γίνει από ιερέα ή διά-
κονο, και είναι υποχρεωτική τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές εορτές. Τις
υπόλοιπες μέρες συνιστάται.

18. Στο τέλος της ομιλίας, όταν ορίζεται από το τυπικό, ψέλνεται ή απαγ-
γέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως (Πιστεύω).

Πιστεύω εις ένα Θεόν,
Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης,
ορατών τε πάντων και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,
τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή,
τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού.
Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα,
ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο.
Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους 
και διά την ημετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα εκ των ουρανών, 

Από το σημείο αυτό ως το και ενανθρωπήσαντα όλοι κλίνουν την κεφαλή.

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου
και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου,
και παθόντα και ταφέντα,
και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς 
και ανελθόντα εις τους ουρανούς
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης 
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κρίναι ζώντας και νεκρούς 
ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, 
το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
το λαλήσαν διά των προφητών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. 
Αμήν.

19. Το Σύμβολο Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, ιδιαίτερα κατά την
Περίοδο της Τεσσαρακοστής και του Πάσχα, δύναται να αντικατασταθεί
με το βαπτιστικό Σύμβολο της Εκκλησίας της Ρώμης, το λεγόμενο «Σύμβο-
λο των Αποστόλων».

Πιστεύω στον Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, 
πλάστη του ουρανού και της γης.
Και στον Ιησού Χριστό, 
τον Μονογενή του Υιό και Κύριό μας.

Από το σημείο αυτό ως το την Αειπάρθενο Μαρία όλοι κλίνουν την κεφαλή.

Ο οποίος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα 
και γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία. 
Έπαθε επί Ποντίου Πιλάτου, 
σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε, 
κατέβηκε στον Άδη.
Την τρίτη μέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς. 
Ανέβηκε στους ουρανούς 
και κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα του παντοδύναμου. 
Απ’ όπου θα έλθει να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς.
Πιστεύω στο Άγιο Πνεύμα, 
στην αγία Καθολική Εκκλησία, 
την κοινωνία των αγίων, 
την άφεση των αμαρτιών, 



379ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

την ανάσταση των νεκρών, 
και τη ζωή την αιώνια. Αμήν. 

20. Έπειτα απαγγέλλονται οι Δεήσεις των Πιστών.

Ακολουθία της θείας Ευχαριστίας

21. Όταν τελειώσουν οι Δεήσεις των Πιστών, αρ χί ζει το ά σμα της προ σκο -
μι δής. Ε νώ ψάλ λε ται το ά σμα, οι βοη θοί το πο θε τούν στην α γί α Τρά πε ζα το
ειλητό, το  απο σπογ γι στή ριο, το ά γιο Ποτήριο και το Λει τουρ γι κό βι βλίο. 

22. Κα λό εί ναι οι πι στοί να εκ φρά σουν τη συμ με το χή τους με μί α προ σφο -
ρά, προσκομίζοντας εί τε τον άρτο και τον οίνο για την τέ λε ση της Ευ χα ρι -
στί ας εί τε άλ λα δώ ρα για τις α νά γκες της Εκ κλη σί ας και των πτω χών.

23. Ο ιε ρέ ας, όρ θιος μπρο στά στην α γί α Τρά πε ζα, παίρ νει στα χέ ρια το
δισκάριο με τον άρτο, το υψώ νει λί γο και κρα τώ ντας το με τα δύο χέρια
επά νω α π’ την α γί α Τρά πε ζα, λέ ει χα μη λο φώνως:

† Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος,
διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε αυτόν τον άρτο, 
καρπό της γης και της εργασίας του ανθρώπου:
Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας άρτος ζωής αιώνιας.

Έπει τα το πο θε τεί το δι σκά ριο με τον άρτο επάνω στο ει λητό. 

Αν το άσμα της προ σκο μι δής δεν ψάλ λε ται, ο ιε ρέ ας μπο ρεί να απαγ γεί λει
με γα λοφώνως την πα ρα πά νω ευ χή. Στο τέ λος ο λα ός μπο ρεί να ανα φω νή σει:

– Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες.

24. Ο διά κο νος ή ο ιε ρέ ας βά ζει κρα σί και λί γο νε ρό στο ά γιο Ποτήριο, λέ -
γο ντας χα μη λοφώνως:

† Με το Μυστήριο του ύδατος και του οίνου τούτου 
είθε να γίνουμε κοινωνοί της θεότητας Εκείνου,
ο οποίος καταδέχθηκε να συμμετάσχει 
στην ανθρώπινη φύση μας.



380 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

25. Έ πει τα ο ιε ρέ ας παίρ νει το ά γιο Ποτήριο, και υ ψώ νοντάς το λί γο επά -
νω α πό την α γί α Τρά πε ζα, λέ ει χα μη λοφώνως:

† Ευλογητός είσαι, Κύριε, Θεέ του σύμπαντος,
διότι από τα πλούσια δώρα σου λάβαμε αυτόν τον οίνο, 
καρπό της αμπέλου και της εργασίας του ανθρώπου: 
Σου τον προσφέρουμε να γίνει για μας 
ποτό σωτηρίας αιώνιας.

Έ πει τα το πο θε τεί το ά γιο Ποτήριο επάνω στο ει λη τό. Αν, ό μως, το ά σμα της
προ σκο μι δής δεν ψάλ λε ται, ο ιε ρέ ας μπο ρεί να α παγ γεί λει με γα λοφώνως
την πα ρα πά νω ευ χή. Στο τέ λος ο λα ός μπο ρεί να α να φω νή σει: 

– Ευλογητός ο Θεός στους αιώνες.

26. Έπειτα ο ιερέας κλίνει την κεφαλή και προσεύχεται χαμηλοφώνως:

† Με πνεύμα ταπεινωμένο και συντριβή στην καρδιά
σε παρακαλούμε, Κύριε, να μας δεχθείς.
Είθε σήμερα η θυσία μας να είναι ευπρόσδεκτη ενώπιόν σου.

27. Και, α νά λο γα με την πε ρί πτω ση, θυ μια τί ζει τα τί μια Δώ ρα, τον Σταυ-
ρό και την α γί α Τρά πε ζα. Έ πει τα ο διά κο νος ή ο βο η θός θυμιατίζει τον ιε -
ρέ α και το λα ό. 

28. Ο ιε ρέ ας, όρ θιος στην ά κρη της α γί ας Τρά πε ζας, πλέ νει τα χέ ρια του,
λέ γο ντας χα μη λοφώνως:

† Πλύνε με, Κύριε, από την ανομία μου,
και από την αμαρτία μου καθάρισέ με.

29. Έπειτα, όρθιος στο μέσο της αγίας Τράπεζας, στραμμένος προς το
λαό, ανοί γοντας και κλείνοντας τα χέρια του, λέει:

† Παρακαλείτε, αδελφοί, τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα
να δεχθεί τη θυσία την οποία του προσφέρουμε.

Ο λαός σηκώνεται και απαντά:

– Ας δεχθεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία 
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προς δόξα του ονόματός του, 
προς όφελος δικό μας και όλης της αγίας του Εκκλησίας.

30. Έ πει τα ο ιε ρέ ας ε κτεί νει τα χέ ρια του και λέ ει τη δέ η ση της προσκο-
μιδής. Στο τέ λος ο λα ός α να φω νεί:

– Αμήν.

Αγία Αναφορά

31. Ο ιερέας αρχίζει την Αναφορά. Εκτείνει τα χέρια και λέει:

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

Ο λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.

Ο ιερέας υψώνει τα χέρια και συνεχίζει:

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.

Ο λαός απαντά:

– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

Ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και προσθέτει:

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.

Ο λαός απαντά:

– Άξιο και δίκαιο.

Ο ιε ρέ ας ε κτεί νει τα χέ ρια και συ νε χί ζει το προ οί μιο.

Στο τέ λος του προοιμίου, ε νώ νει τα χέ ρια και, μα ζί με το λα ό, ο λο κληρώνει
το προ οί μιο ψάλ λο ντας ή απαγγέλλοντας με κα θα ρή φω νή:

† Άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος, ο Θεός Σαβαώθ:
πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
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Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις. 

32. Ο λει τουρ γός, αν θέ λει, ψάλ λει σε ό λες τις θεί ες Λει τουρ γί ες τα μέ ρη
ε κεί να της Αναφοράς που μπο ρούν να ψάλ λο νται στα ιε ρά συλλείτουρ γα.

Στην πρώ τη Αναφορά, που ο νο μά ζε ται και Ρω μα ϊ κός Κα νό νας, όσα
βρί σκο νται μέ σα σε πα ρέν θε ση, μπο ρούν να παραλειφθούν.



ΠΡΟΟΙΜΙΑ
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 1

Οι δύο παρουσίες του Χριστού

Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες της Περιό-
δου, από την πρώτη Κυριακή της Παρουσίας μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Επίσης
στις άλλες Λειτουργίες που τελούνται κατά την ίδια Περίοδο και δεν έχουν ιδι-
αίτερο προοίμιο.

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Διότι, κατά την πρώτη παρουσία του,
αφού έλαβε την ταπεινή μας σάρκα, 
ξεπλήρωσε το παλαιό μας χρέος
και άνοιξε για μας την οδό της αιώνιας σωτηρίας.

Ώστε κατά τη δεύτερη παρουσία του,
όταν θα έλθει μέσα στη δόξα, 
με βεβαιότητα ν’ αποκτήσουμε την ευτυχία, 
την οποία τώρα άγρυπνοι με θάρρος αναμένουμε.

Γι’ αυτό με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους,
και με όλο το πλήθος των ουρανίων πνευμάτων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 2

Η διπλή αναμονή του Χριστού

Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες της Περιό-
δου, από τις 17 έως και τις 24 Δεκεμβρίου. Επίσης στις άλλες Λειτουργίες που
τελούνται κατά την ίδια Περίοδο και δεν έχουν ιδιαίτερο προοίμιο.

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Διότι αυτόν προανήγγειλαν όλοι οι προφήτες, 
αυτόν η Παρθένος Μαρία περιέβαλε με ανείπωτη αγάπη, 
αυτόν ο Ιωάννης ανήγγειλε ως μέλλοντα να έλθει
και όταν ήλθε τον έδειξε στους ανθρώπους. 

Αυτός μας επιτρέπει να προετοιμάζουμε μέσα στη χαρά 
το Μυστήριο της Γεννήσεώς του, 
για να μας βρει στην προσευχή προσηλωμένους
και με ενθουσιασμό να ψάλλουμε τους ύμνους του. 

Γι’ αυτό με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους,
και με όλο το πλήθος των ουρανίων πνευμάτων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Ο Χριστός είναι το φως

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι με το Μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου,
νέο φως από τη λαμπρότητά σου έλαμψε 
στους οφθαλμούς της διάνοιάς μας.
Και εφ’ όσον με τρόπο ορατό γνωρίσαμε τον Θεό,
δι’ Αυτού να αποκτήσουμε την αγάπη 
για τα αγαθά τα αόρατα.

Γι’ αυτό με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους,
και με όλο το πλήθος των ουρανίων πνευμάτων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Οι καρποί της εγκράτειας

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι, εσύ, Κύριε, θέλησες με την εγκράτεια
να σε δοξολογούμε, 
ώστε με αυτήν, εμείς οι αμαρτωλοί,
να δαμάζουμε την υπεροψία,
και με την τροφή την οποία παρέχουμε σε όσους έχουν ανάγκη 
να γινόμαστε μιμητές της καλοσύνης σου.

Γι’ αυτό με τα αναρίθμητα πλήθη των Αγγέλων 
με μια φωνή σε μεγαλύνουμε 
και σε υμνούμε λέγοντας  (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το Πασχαλινό Μυστήριο

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
πάντοτε να σε δοξάζουμε, Κύριε,
αλλά πολύ περισσότερο αυτή τη νύκτα,
(ή αυτή την ημέρα, ή αυτή την περίοδο)
κατά την οποία ο Χριστός, το Πάσχα μας, θυσιάστηκε.

Διότι αυτός είναι ο αληθινός Αμνός
ο οποίος λύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία.
Με το θάνατό του νίκησε το θάνατό μας,
και μας ξανάδωσε τη ζωή με την Ανάστασή του.

Γι’ αυτό με διάχυτη την πασχαλινή χαρά,
ο κόσμος όλος αγάλλεται σ’ ολόκληρη την οικουμένη,
ενώ οι ουράνιες δυνάμεις και οι αγγελικές εξουσίες
αδιάκοπα ψάλλουν τον ύμνο της δόξας σου:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 1

Η μητρότητα της Αειπαρθένου Μαρίας

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Και πολύ περισσότερο σήμερα,
που τελούμε τη μνήμη της . . . (αναφέρεται ο τίτλος της εορτής)
της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας,
πρέπει να σε ευλογούμε,
να σε υμνούμε και να σε δοξάζουμε.

Διότι με την επισκίαση του Παναγίου Πνεύματος
συνέλαβε τον Μονογενή Υιό σου
και, διατηρώντας τη δόξα της παρθενίας,
χάρισε στον κόσμο το φως το αιώνιο,
τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας.

Δι’ αυτού οι Άγγελοι υμνούν τη Μεγαλειότητά σου,
την προσκυνούν οι Κυριότητες,
τη σέβονται οι Εξουσίες.
Οι Ουρανοί, οι ουράνιες Δυνάμεις
καθώς και τα μακάρια Σεραφείμ
με κοινή αγαλλίαση τη δοξάζουν.
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Ευδόκησε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε, 
οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές,
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 2

Η Εκκλησία, με τα λόγια της Μαρίας, δοξολογεί τον Θεό

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
σε κάθε εορτή των Αγίων σου,
να σε ομολογούμε Θαυμαστό και Παντοδύναμο
και τιμώντας τη μνήμη της … της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και Αειπαρθένου Μαρίας,
να μεγαλύνουμε την ευσπλαχνία σου
με το δικό της ευχαριστήριο ύμνο.

Πραγματικά, έργα θαυμαστά έκαμες σε όλη την οικουμένη,
και την άπειρη ευσπλαχνία σου επέκτεινες στους αιώνες,
όταν πρόσβλεψες στην ταπεινότητα της δούλης σου
και, μέσω αυτής χάρισες, 
τον αυτουργό της σωτηρίας των ανθρώπων
τον Υιό σου, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας,
διά του οποίου οι Άγγελοι υμνούν τη μεγαλειότητά σου,
και χαίρονται αιώνια ενώπιόν σου.

Ευδόκησε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, Κύριε, 
οι φωνές μας να ενωθούν με τις δικές τους φωνές,
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…



392 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1

Οι Απόστολοι ποιμένες του Λαού του Θεού

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι δεν εγκαταλείπεις το ποίμνιό σου,
Ποιμένα αιώνιε,
αλλά μέσω των Αποστόλων 
το διαφυλάττεις με τη συνεχή προστασία σου,
ώστε να καθοδηγείται από τους ιδίους Ποιμένες
τους οποίους όρισες να το ποιμαίνουν,
ως αντιπρόσωποι του Υιού σου.

Γι’ αυτό με τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους
και με όλα τα ουράνια πνεύματα,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2

Οι Απόστολοι θεμέλιο και μαρτυρία της Εκκλησίας

Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς
τιμήν των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών.

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι θέλησες να στερεώσεις την Εκκλησία σου 
επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων,
για να παραμένει πάντοτε στη γη 
σημείο της αγιοσύνης σου,
και να παρέχει σε όλους τους ανθρώπους
τα αγαθά τα ουράνια.

Γι’ αυτό από τώρα και για όλους τους αιώνες,
μαζί με το πλήθος των αγγέλων,
με σεβασμό σου ψάλλουμε,
αναφωνώντας και λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 1

Η δόξα των αγίων

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι στην ουράνια σύναξη των αγίων λάμπει η δόξα σου,
και ο θρίαμβός τους επιβεβαιώνει τα δώρα της ευσπλαχνίας σου.
Όταν μελετούμε τη ζωή τους (ή τη ζωή του αγίου … [όνομα]),
μας προτείνεις παράδειγμα προς μίμηση,
όταν τους ικετεύουμε, μας παρέχεις βοήθεια
και, όταν επικοινωνούμε μαζί τους, 
μας ενώνεις με δεσμό αδελφικής αγάπης.
Ενισχυμένοι από τη μαρτυρία τους,
αντιμετωπίζουμε ακλόνητοι τον αγώνα της πίστεως,
για να αποκτήσουμε τον ίδιο στέφανο της αιώνιας δόξας,
διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Γι’ αυτό με τους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους
και με όλο το πλήθος των αγίων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 2

Η δράση των αγίων

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι με τη θαυμαστή ομολογία των αγίων σου,
με νέα δύναμη καθιστάς γόνιμη την Εκκλησία σου
και σ’ εμάς παρέχεις απτές αποδείξεις της αγάπης σου.

Το έξοχο παράδειγμά τους και η συνεχής μεσιτεία τους 
μας στηρίζουν στην πορεία της ζωής 
για να εκπληρώνονται σ’ εμάς τα Μυστήρια της σωτηρίας.

Γι’ αυτό και εμείς με τους αγίους και τους Αγγέλους
υμνούμε τη δόξα σου ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1

Η αξία του μαρτυρίου

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι το αίμα που έχυσε για τη δόξα του ονόματός σου 
ο άγιος (η αγία) Μάρτυράς σου ... [όνομα],
μιμούμενος (μιμούμενη) τον Ιησού Χριστό, τον Υιό σου,
αποκαλύπτει τα θαυμάσιά σου,
με τα οποία την αδυναμία αναδεικνύεις σε δύναμη
και ενισχύεις σε ομολογία τις ασθενείς δυνάμεις,
διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Γι’ αυτό με τα ουράνια πνεύματα
και εμείς, εδώ στη γη, διαρκώς σε δοξολογούμε
και στη μεγαλειότητά σου ακατάπαυστα ψάλλουμε:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2

Τα θαυμάσια του Θεού στη νίκη των Μαρτύρων

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, 
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι εσύ δοξολογείσαι όταν εξυμνούμε τους Αγίους σου,
και διότι το μαρτύριό τους
είναι έργο αξιοθαύμαστο της δύναμής σου.
Εσύ, Κύριε, ευσπλαχνικά, χορηγείς τη θέρμη της πίστεως,
παρέχεις τη σταθερότητα της προσκαρτερίας
και δωρίζεις τη νίκη στον αγώνα.

Γι’ αυτό σε προσκυνούν τα ουράνια και τα επίγεια πλάσματα
και σου ψάλλουν νέο άσμα.
Και εμείς μαζί με όλο το χορό των Αγγέλων
διακηρύττουμε ακατάπαυστα τη δόξα σου, λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Η παρουσία των αγίων Ποιμένων μέσα στην Εκκλησία

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, 
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι με την εορτή του αγίου ... [όνομα],
χαροποιείς την Εκκλησία σου,
με το παράδειγμα της ζωής του την ενισχύεις,
με το λόγο του κηρύγματός του τη διδάσκεις
και χάρη στη δική του ικεσία τη στηρίζεις.

Γι’ αυτό με όλο το πλήθος των Αγγέλων και των αγίων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε
ακατάπαυστα λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος…
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Η μαρτυρία της αφιερωμένης ζωής στον Θεό

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε,
Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι στο πρόσωπο των αγίων σου,
οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Χριστό για την ουράνια Βασιλεία,
πρέπει να δοξάζουμε τη θαυμαστή σου πρόνοια.
Με αυτήν επαναφέρεις εμάς τους ανθρώπους
στην πρωταρχική αγιότητα
και μας χαρίζεις την πρόγευση των δώρων
που υπόσχεσαι να μας δωρίσεις στη ζωή την αιώνια.

Γι’ αυτό με όλο το πλήθος των Αγγέλων και των αγίων,
τον ύμνο της δόξας σου ψάλλουμε 
ακατάπαυστα λέγοντας (ψάλλοντας): 

Άγιος, άγιος, άγιος…
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Πρώτη Αναφορά
ή

Ρωμαϊκός Κανόνας

84. Ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει: 

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Πατέρα πολυεύσπλαχνε,
και σε ικετεύουμε,
διά του Ιησού Χριστού,
του Υιού σου και Κυρίου μας,
και σου ζητούμε,

ενώνει τα χέρια και συνεχίζει:

να δεχθείς

κάνει το σημείο του σταυρού επάνω στον άρτο και στο άγιο Ποτήριο μαζί,
λέγοντας:

και να ευλογήσεις † αυτά τα δώρα,
αυτή την προσφορά,
αυτή την αγία και άχραντη θυσία.

Εκτείνει τα χέρια και συνεχίζει:

Σου την προσφέρουμε, πριν απ’ όλα,
για την αγία σου Καθολική Εκκλησία:
ευδόκησε να της δωρίζεις ειρήνη,
να την προστατεύεις, 
να τη διατηρείς ενωμένη
και να τη στηρίζεις σε όλη την οικουμένη:
μαζί με το δούλο σου, τον Πάπα ... [όνομα],
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα],
και με όσους επαγρυπνούν 
για την ορθή, καθολική και αποστολική πίστη.

85. Ευχή για τους ζώντες.

Σε συλλείτουργο, ο 1ος συλλειτουργός λέει:
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Ενθυμήσου, Κύριε, τους δούλους σου...

ενώνει τα χέρια και προσεύχεται λίγο για όσους θέλει. Έπειτα εκτείνει πάλι
τα χέρια και συνεχίζει:

και όλους τους εδώ παρόντες,
των οποίων εσύ γνωρίζεις την πίστη και την ευσέβεια.
Γι’ αυτούς σου προσφέρουμε αυτή τη δοξαστική θυσία,
την οποία και οι ίδιοι σου προσφέρουν
για τον εαυτό τους και τους οικείους τους,
για την απολύτρωση των ψυχών τους,
την ελπίδα της σωτηρίας και της ακεραιότητάς τους
και απευθύνουν ικεσίες
σ’ εσένα τον αιώνιο, ζωντανό και αληθινό Θεό.

86. Ανάμνηση των αγίων.

Σε συλλείτουργο, ο 2ος συλλειτουργός λέει:

Σε κοινωνία με όλη την Εκκλησία,
τιμούμε τη μνήμη
πρώτα της υπερευλογημένης Αειπαρθένου Μαρίας,
Μητέρας του Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
έπειτα του αγίου Ιωσήφ του μνήστορος,
των αγίων Αποστόλων και Μαρτύρων σου
Πέτρου και Παύλου, Ανδρέα,
(Ιακώβου, Ιωάννη, Θωμά, Ιακώβου, 
Φιλίππου, Βαρθολομαίου, Ματθαίου, 
Σίμωνα και Θαδδαίου, Λίνου, Κλητού,
Κλήμεντα, Σίξτου, Κορνηλίου, Κυπριανού,
Λαυρεντίου, Χρυσογόνου,
Ιωάννη και Παύλου, Κοσμά και Δαμιανού),
και όλων των αγίων σου.
Χάρη στις ικεσίες και τις αξιομισθίες τους
δώριζέ μας πάντοτε τη βοήθεια και την προστασία σου.
(Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν).



Ιδιαίτερη ανάμνηση για ορισμένες Εορτές

Τα Χριστούγεννα και το οκταήμερο που ακολουθεί

Σε κοινωνία με όλη την Εκκλησία,
και ενώ πανηγυρίζουμε την ιερή αυτή ημέρα
κατά την οποία η Αειπάρθενος Μαρία
έφερε στον κόσμο τον Σωτήρα,
τιμούμε τη μνήμη
πρώτα της υπερευλογημένης Αειπαρθένου Μαρίας,
Μητέρας του ιδίου αυτού Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού...

Από την Πασχαλινή Αγρυπνία ως τη 2η Κυριακή του Πάσχα

Σε κοινωνία με όλη την Εκκλησία,
και ενώ πανηγυρίζουμε την ιερή αυτή ημέρα
την κατά σάρκα Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
τιμούμε τη μνήμη
πρώτα της υπερευλογημένης Αειπαρθένου Μαρίας,
Μητέρας του ιδίου αυτού Θεού και Κυρίου μας Ιησού Χριστού...

87. Με εκτεταμένα τα χέρια συνεχίζει:

Αυτή, λοιπόν, την προσφορά,
την οποία παρουσιάζουμε εμείς οι δούλοι σου,
αλλά και όλη σου η οικογένεια, 
σε παρακαλούμε, Κύριε,
να τη δεχθείς με ευμένεια.
Στερέωσε τις ημέρες της ζωής μας με τη δική σου ειρήνη,
λύτρωσέ μας από την αιώνια καταδίκη
και συναρίθμησέ μας στο ποίμνιο των εκλεκτών σου.

Ενώνει τα χέρια.

(Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν).

Από την Πασχαλινή Αγρυπνία ως τη 2η Κυριακή του Πάσχα

402 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



Αυτή, λοιπόν, την προσφορά,
την οποία παρουσιάζουμε εμείς οι δούλοι σου,
αλλά και όλη σου η οικογένεια, 
σε παρακαλούμε, Κύριε,
να τη δεχθείς με ευμένεια.
Σου την προσφέρουμε επίσης για όσους θέλησες
να αναγεννήσεις από το νερό και το Άγιο Πνεύμα,
χορηγώντας σ’ αυτούς την άφεση των αμαρτιών.
Στερέωσε τις ημέρες της ζωής μας με τη δική σου ειρήνη,
λύτρωσέ μας από την αιώνια καταδίκη,
και συναρίθμησέ μας στο ποίμνιο των εκλεκτών σου.

Ενώνει τα χέρια:

(Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν).

88. Επιθέτει τα χέρια επάνω στα Δώρα και λέει:

Καθαγίασε, Κύριε, αυτή την προσφορά 
με την παντοδύναμη ευλογία σου,
ώστε να γίνει τέλεια και αντάξια για σένα,
και για μας το Σώμα και το Αίμα
του πολυαγαπημένου Υιού σου 
και Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

ενώνει τα χέρια.

89. Στις φράσεις που ακολουθούν, τα λόγια του Κυρίου πρέπει να προφέ-
ρονται καθαρά και μεγαλοφώνως, όπως η φύση τους το απαιτεί.

ο οποίος, την παραμονή των Αγίων του Παθών,

παίρνει τον άρτο και υψώνοντάς τον λίγο επάνω από την αγία Τράπεζα
συνεχίζει:
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έλαβε τον άρτο στα άγια και άχραντα χέρια του,

υψώνει τα μάτια,

ύψωσε τους οφθαλμούς του στον ουρανό,
προς εσένα, τον παντοδύναμο Θεό και Πατέρα του,
σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε,
τον τεμάχισε και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΝ.

Δείχνει τον καθαγιασμένο Άρτο στο λαό, τον τοποθετεί πάλι στο δισκάριο
και γονατίζοντας προσκυνά.

90. Έπειτα συνεχίζει:

Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο,

παίρνει το άγιο Ποτήριο και υψώνοντάς το λίγο επάνω από την αγία Τρά-
πεζα συνεχίζει:

αφού έλαβε το λαμπρό αυτό Ποτήριο,
στα άγια και άχραντα χέρια του,
σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε
και το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ,
ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ. 
ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Δείχνει το άγιο Ποτήριο στο λαό, το τοποθετεί πάλι επάνω στο ειλητό και
γονατίζοντας προσκυνά.
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91. Έπειτα λέει:

Μυστήριον πίστεως!

Και ο λαός συνεχίζει αναφωνώντας:

Το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
και την αγία σου Ανάσταση ομολογούμε,
έως ότου έλθεις.

Άλλες αναφωνήσεις:

α) Κάθε φορά που τρώμε αυτόν τον Άρτο
και πίνουμε από αυτό το Ποτήριο,
το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε έως ότου έλθεις.

β) Σωτήρα του κόσμου σώσε μας,
εσύ που μας λύτρωσες
με τον Σταυρό σου και την Ανάστασή σου.

92. Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει:

Τελώντας λοιπόν, Κύριε, την ανάμνηση των Αγίων Παθών
του Ιησού Χριστού, του Υιού σου και Κυρίου μας,
της Αναστάσεώς του από τους νεκρούς
και της ένδοξης Αναλήψεώς του στους ουρανούς,
εμείς οι δούλοι σου, αλλά και ο άγιος λαός σου,
προσφέρουμε στην υπέρτατη μεγαλειότητά σου
από τα δώρα και τα αγαθά σου
θυσία ιερή, θυσία άμωμη, θυσία αμόλυντη,
τον άγιο Άρτο της ατελεύτητης ζωής
και το Ποτήριο της αιώνιας σωτηρίας.

93. Στρέψε, Κύριε, ευσπλαχνικά το βλέμμα σου, 
επάνω σ’ αυτά τα δώρα και δέξου τα,
όπως ευδόκησες να δεχθείς τα δώρα
του δούλου σου Άβελ του δικαίου,
τη θυσία του Πατριάρχη μας Αβραάμ,
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και αυτή που σου πρόσφερε ο αρχιερέας Μελχισεδέκ,
θυσία ιερή, θυσία αμόλυντη.

94. Υποκλίνεται και με ενωμένα τα χέρια συνεχίζει:

Ικετευτικά σε παρακαλούμε, παντοδύναμε Θεέ,
πρόσταξε να μεταφέρει ο άγιος Άγγελός σου τα τίμια αυτά δώρα
στο υπέρτατο θυσιαστήριό σου
ενώπιον της θείας μεγαλειότητάς σου
ώστε, συμμετέχοντας στο θυσιαστήριο αυτό,
και κοινωνώντας στο πανάγιο Σώμα και Αίμα του Υιού σου,

Ανασηκώνεται και κάνει το σημείο του σταυρού λέγοντας:

να λάβουμε κάθε επουράνια ευλογία και χάρη.

Ενώνει τα χέρια.

(Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν).

95. Στα συλλείτουργα, ο 3ος συλλειτουργός:

Εκτείνει τα χέρια και μνημονεύει τους κεκοιμημένους:

Ενθυμήσου επίσης, Κύριε, τους δούλους σου...,
οι οποίοι προηγήθηκαν με τη σφραγίδα της πίστεως
και κοιμούνται τον ύπνο της ειρήνης.

Ενώνει τα χέρια και προσεύχεται λίγο για τους κεκοιμημένους.

Έπειτα εκτείνει τα χέρια και εύχεται:

Σ’ αυτούς, Κύριε,
και σε όσους αναπαύονται εν Χριστώ,
χορήγησε τόπο δροσιάς, φωτός και ειρήνης.

Ενώνει τα χέρια:

(Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν).

96. Με το δεξί χέρι κτυπά το στήθος του λέγοντας:

Στα συλλείτουργα, ο 4ος συλλειτουργός λέει:

Και εμάς τους αμαρτωλούς δούλους σου,
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Εκτείνει τα χέρια και συνεχίζει:

οι οποίοι ελπίζουμε στην άπειρη ευσπλαχνία σου,
ευδόκησε να μας δεχθείς κοντά σου,
μαζί με τους αγίους σου Αποστόλους και Μάρτυρες:
Ιωάννη, Στέφανο, Ματθία, Βαρνάβα,
(Ιγνάτιο, Αλέξανδρο, Μαρκελλίνο, Πέτρο,
Φηλικίτη, Περπέτουα, Αγάθη, Λουκία,
Αγνή, Καικιλία, Αναστασία)
και όλους τους αγίους σου:
δέξου μας στην κοινωνία των αγίων σου,
χωρίς να κρίνεις την αξία μας,
αλλά παρέχοντας τη συγγνώμη σου.

Ενώνει τα χέρια.

Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

97. Και συνεχίζει:

διά του οποίου εσύ, Κύριε, δημιουργείς όλα αυτά τα αγαθά,
τα αγιάζεις, τα ζωοποιείς, τα ευλογείς
και μας τα παρέχεις.

98. Παίρνει το δισκάριο με τον καθαγιασμένο Άρτο και το άγιο Ποτήριο,
τα υψώνει και λέει:

Δι’ Αυτού και μετ’ Αυτού και εν Αυτώ,

στα συλλείτουργα, όλοι οι συλλειτουργοί μαζί:

εις σε τον Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα,
εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,
πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται,
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο λαός αναφωνεί:

– Αμήν.

Η τέλεση της Λειτουργίας συνεχίζεται με την Ακολουθία της θείας Κοινω-
νίας, βλ. σελ. 427.
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Δεύτερη Αναφορά

99. Παρ’ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπο ρεί
να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίλη-
ψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας, π.χ. με τα κοινά προοίμια. 

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είναι άξιο και δίκαιο,
καθήκον ιερό και σωτήριο,
παντού και πάντοτε να σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
διά του αγαπητού σου Υιού,
του Ιησού Χριστού, του Λόγου σου,
διά του οποίου δημιούργησες τα πάντα
και τον οποίον απέστειλες σ’ εμάς ως Λυτρωτή και Σωτήρα.

Ενσαρκώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο
και γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία.
Για να εκτελέσει το θέλημά σου
και να αποκτήσει για σένα ένα λαό άγιο,
άπλωσε τα χέρια του επί του Σταυρού πάσχοντας,
ώστε να καταλύσει το θάνατο 
και να φανερώσει την Ανάσταση.

Γι’ αυτό και εμείς, 
ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους,
διακηρύττουμε τη δόξα σου 
αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

† Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός Σαβαώθ.
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Πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

100. Ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει:

Πραγματικά είσαι άγιος, Κύριε, η πηγή κάθε αγιοσύνης.

101. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Καθαγίασε, λοιπόν, σε παρακαλούμε, αυτά τα δώρα
με τη δρόσο του Πνεύματός σου,

ενώνει τα χέρια και κάνει το σημείο του σταυρού ταυτόχρονα επάνω στον
Άρτο και στο άγιο Ποτήριο, λέγοντας:

ώστε να γίνουν για μας το Σώμα † και το Αίμα
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

Ενώνει τα χέρια.

102. Στις φράσεις που ακολουθούν, τα λόγια του Κυρίου πρέπει να προφέ-
ρονται καθαρά και μεγαλοφώνως, όπως η φύση τους το απαιτεί.

ο οποίος, όταν παραδινόταν θεληματικά στα Άγια Πάθη του,

παίρνει τον Άρτο και υψώνοντάς τον λίγο επάνω από την αγία Τράπεζα,
συνεχίζει:

έλαβε τον Άρτο,
και αφού σε ευχαρίστησε, τον τεμάχισε
και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΝ.
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Δείχνει τον καθαγιασμένο Άρτο στο λαό, τον τοποθετεί πάλι στο δισκάριο
και γονατίζοντας προσκυνά.

103. Έπειτα συνεχίζει:

Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο,

παίρνει το άγιο Ποτήριο και υψώνοντάς το λίγο επάνω από την αγία Τρά -
πεζα συνεχίζει:

έλαβε το Ποτήριο,
και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, 
το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ,
ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ. 
ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Δείχνει το άγιο Ποτήριο στο λαό, το τοποθετεί πάλι επάνω στο ειλητό και
γονατίζοντας προσκυνά.

104. Έπειτα λέει:

Μυστήριον πίστεως!

Και ο λαός συνεχίζει αναφωνώντας:

Το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
και την αγία σου Ανάσταση ομολογούμε,
έως ότου έλθεις.

Άλλες αναφωνήσεις:

α) Κάθε φορά που τρώμε αυτόν τον Άρτο
και πίνουμε από αυτό το Ποτήριο,
το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
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έως ότου έλθεις.

β) Σωτήρα του κόσμου, σώσε μας,
εσύ που μας λύτρωσες
με τον Σταυρό σου και την Ανάστασή σου.

105. Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει:

Τελώντας, λοιπόν, την ανάμνηση 
του θανάτου και της Αναστάσεως του Υιού σου,
σου προσφέρουμε, Κύριε, τον άρτο της ζωής
και το Ποτήριο της σωτηρίας,
και σε ευχαριστούμε, διότι μας αξίωσες
να παριστάμεθα ενώπιόν σου και να σε υπηρετούμε.

Ικετευτικά σε παρακαλούμε:
με την κοινωνία μας στο Σώμα
και στο Αίμα του Χριστού,
το Πνεύμα το Άγιο να μας ενώσει σε ένα σώμα.

Στα συλλείτουργα, ο 1ος συλλειτουργός λέει:

Ενθυμήσου, Κύριε, την Εκκλησία σου
η οποία απλώνεται σε όλη τη γη.
Τελειοποίησέ την στην αγάπη,
μαζί με τον Πάπα ... [όνομα],
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα], 
και όλο τον Κλήρο.

Η ευχή Ενθυμήσου, Κύριε, δύναται να αντικατασταθεί, ανάλογα με την
περίπτωση, από τις παρακάτω ευχές: 

Την Κυριακή

Ενθυμήσου, Κύριε, την Εκκλησία σου 
η οποία απλώνεται σε όλη τη γη,
αυτή την ημέρα, κατά την οποία ο Χριστός νίκησε το θάνατο
και μας έκανε κοινωνούς της αθάνατης ζωής του. 
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Τελειοποίησέ την στην αγάπη,
μαζί με τον Πάπα ... [όνομα], 
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα], 
και όλο τον Κλήρο. 

Το Οκταήμερο των Χριστουγέννων

Ενθυμήσου, Κύριε, την Εκκλησία σου 
η οποία απλώνεται σε όλη τη γη,
αυτή την ημέρα,
κατά την οποία η Αειπάρθενος Μαρία 
έφερε στον κόσμο τον Σωτήρα. 
Τελειοποίησέ την στην αγάπη,
μαζί με τον Πάπα ... [όνομα], 
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα], 
και όλο τον Κλήρο. 

Τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα

Ενθυμήσου, Κύριε, την Εκκλησία σου 
η οποία απλώνεται σε όλη τη γη,
και είναι εδώ συναγμένη την ένδοξη ημέρα της Αναστάσεως
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Τελειοποίησέ την στην αγάπη,
μαζί με τον Πάπα ... [όνομα], 
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα], 
και όλο τον Κλήρο.

Στις Λειτουργίες για τους κεκοιμημένους, μπορεί να προστεθεί:

Ενθυμήσου, Κύριε, το δούλο σου (τη δούλη σου) ... [όνομα]
τον οποίο (την οποία) κάλεσες (σήμερα)
από τον κόσμο αυτό
και, όπως μέσω του Βαπτίσματος έγινε σύμφυτος (σύμφυτη)
στο θάνατο του Υιού σου,
ας γίνει επίσης μέτοχος και της Αναστάσεώς του.
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Στα συλλείτουργα, ο 2ος συλλειτουργός λέει:

Ενθυμήσου επίσης τους αδελφούς μας,
οι οποίοι κοιμήθηκαν με την προσδοκία της Αναστάσεως,
και κάθε άνθρωπο ο οποίος αποδήμησε
ελπίζοντας στην ευσπλαχνία σου,
και δέξου αυτούς στο φως του προσώπου σου.
Όλους εμάς, σε παρακαλούμε, ελέησέ μας,
ώστε με την Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία,
τον άγιο Ιωσήφ το μνήστορα,
τους αγίους Αποστόλους και όλους τους αγίους,
οι οποίοι ανά τους αιώνες σου ήταν ευάρεστοι,
να αξιωθούμε να συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή,
και εσένα να υμνούμε και να δοξάζουμε,

ενώνει τα χέρια,

διά του Ιησού Χριστού, του Υιού σου.

106. Παίρνει το δισκάριο με τον καθαγιασμένο Άρτο και το άγιο Ποτήριο,
τα υψώνει και λέει:

Δι’ Αυτού και μετ’ Αυτού και εν Αυτώ,

στα συλλείτουργα, όλοι οι συλλειτουργοί μαζί:

εις σε, τον Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα,
εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,
πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται,
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο λαός αναφωνεί:

– Αμήν.

Η τέλεση της Λειτουργίας συνεχίζεται με την Ακολουθία της θείας Κοι -
νωνίας, βλ. σελ. 427.
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Τρίτη Αναφορά

107. † Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Ακολουθεί το προ οί μιο σύμφωνα με τους λειτουργικούς κανόνες το οποίο
τε λειώνει με το Άγιος, άγιος, άγιος.

† Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός Σαβαώθ.
Πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

108. Ο ιερέας, με ανοιχτά τα χέρια, λέει:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ είσαι άγιος, Κύριε,
και δίκαια σε υμνεί όλη η πλάση που εσύ δημιούργησες
διότι διά του Υιού σου και Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος,
ζωοποιείς και αγιάζεις τα σύμπαντα
και δεν παύεις να συνάγεις για σένα ένα λαό,
ώστε από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση
να προσφέρεται θυσία άμωμη στο όνομά σου.

109. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε, και σε ικετεύουμε, 
τα δώρα που προσκομίσαμε
αγίασέ τα με το Πνεύμα σου,

ενώνει τα χέρια και κάνει το σημείο του σταυρού ταυτόχρονα επάνω στον
Άρτο και στο άγιο Ποτήριο, λέγοντας:
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ώστε να γίνουν το Σώμα † και το Αίμα
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

ενώνει τα χέρια,

με εντολή του οποίου τελούμε αυτά τα ιερά Μυστήρια.

110. Στις φράσεις που ακολουθούν, τα λόγια του Κυρίου πρέπει να προφέ-
ρονται καθαρά και μεγαλοφώνως, όπως η φύση τους το απαιτεί.

Ο ίδιος, τη νύκτα κατά την οποίαν παραδινόταν,

παίρνει τον Άρτο και υψώνοντάς τον λίγο επάνω από την αγία Τράπεζα,
συνεχίζει:

έλαβε τον Άρτο,
σε ευχαρίστησε, σε ευλόγησε, 
τον τεμάχισε και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΝ.

Δείχνει τον καθαγιασμένο Άρτο στο λαό, τον τοποθετεί πάλι στο δισκάριο
και γονατίζοντας προσκυνά.

111. Έπειτα συνεχίζει:

Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο,

παίρνει το άγιο Ποτήριο και υψώνοντάς το λίγο επάνω από την αγία Τρά -
πεζα συνεχίζει:

έλαβε το Ποτήριο,
και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε 
το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:
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ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ,
ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ. 
ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Δείχνει το άγιο Ποτήριο στο λαό, το τοποθετεί πάλι επάνω στο ειλητό και
γο νατίζοντας προσκυνά.

112. Έπειτα λέει:

Μυστήριον πίστεως!

Και ο λαός συνεχίζει αναφωνώντας:

Το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
και την αγία σου Ανάσταση ομολογούμε,
έως ότου έλθεις.

Άλλες αναφωνήσεις:

α) Κάθε φορά που τρώμε αυτόν τον Άρτο
και πίνουμε από αυτό το Ποτήριο,
το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
έως ότου έλθεις.

β) Σωτήρα του κόσμου, σώσε μας,
εσύ που μας λύτρωσες
με τον Σταυρό σου και την Ανάστασή σου.

113. Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει:

Τελώντας, Κύριε, την ανάμνηση
του σωτήριου Πάθους του Υιού σου 
της ένδοξης Αναστάσεώς του
και της Αναλήψεώς του στους ουρανούς
αλλά και προσδοκώντας τη δεύτερη παρουσία του,
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γεμάτοι ευγνωμοσύνη,
σου προσφέρουμε τη ζωντανή και ιερή αυτή θυσία.

Στρέψε, Κύριε, το βλέμμα σου, 
στην προσφορά της Εκκλησίας σου
και αναγνώρισε το θύμα
με το οποίο θέλησες να μας συμφιλιώσεις μαζί σου.
Αξίωσε εμάς,
που τρεφόμαστε με το Σώμα και το Αίμα του Υιού σου,
πλήρεις από το Πνεύμα του το Άγιο 
να είμαστε όλοι εν Χριστώ ένα σώμα και ένα πνεύμα.

Στα συλλείτουργα, ο 1ος συλλειτουργός λέει

Είθε το ίδιο αυτό Πνεύμα
να μας τελειοποιήσει σε προσφορά αιώνια,
για να αποκτήσουμε την κληρονομία
που μας υποσχέθηκε,
μαζί με τους εκλεκτούς σου:
Πρώτα με την Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία,
τον άγιο Ιωσήφ το μνήστορα
τους αγίους Αποστόλους
και τους ένδοξους Μάρτυρες,
(τον άγιο ... [όνομα]) (αναφέρεται ο άγιος της ημέρας ή ο άγιος προστά-
της)
και με όλους τους αγίους.
Ελπίζουμε ότι, χάρη στη μεσιτεία τους,
θα μας παρέχεις πάντοτε τη βοήθειά σου.

Στα συλλείτουργα, ο 2ος συλλειτουργός λέει:

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
αυτή η θυσία της συμφιλίωσής μας 
ας φέρει ειρήνη και σωτηρία για όλο τον κόσμο.
Ευδόκησε να στηρίζεις στην πίστη και στην αγάπη
την Εκκλησία σου, η οποία πορεύεται εδώ στη γη:
το δούλο σου, τον Πάπα ... [όνομα], 
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τον Επίσκοπό μας ... [όνομα],
την τάξη των Επισκόπων,
όλο τον κλήρο και τον περιούσιο λαό σου.

Στα συλλείτουργα, ο 3ος συλλειτουργός λέει:

Εισάκουσε, Κύριε,
τις ικεσίες της οικογένειάς σου,
η οποία, όπως θέλησες, βρίσκεται ενώπιόν σου.
Φιλάνθρωπε και στοργικέ Πατέρα,
συνάθροισε γύρω σου όλα τα διασκορπισμένα τέκνα σου.

Στις παρακάτω περιπτώσεις η παραπάνω ευχή δύναται να αντικατασταθεί,
με μία από τις παρακάτω ευχές ανάλογα με την περίπτωση:

Την Κυριακή

Εισάκουσε, Κύριε,
τις ικεσίες της οικογένειάς σου,
η οποία, όπως θέλησες, βρίσκεται ενώπιόν σου
αυτή την ημέρα, κατά την οποία ο Χριστός νίκησε το θάνατο
και μας έκανε κοινωνούς της αθάνατης ζωής του. 
Φιλάνθρωπε και στοργικέ Πατέρα,
συνάθροισε γύρω σου όλα τα διασκορπισμένα τέκνα σου.

Το Οκταήμερο των Χριστουγέννων

Εισάκουσε, Κύριε,
τις ικεσίες της οικογένειάς σου,
η οποία, όπως θέλησες, βρίσκεται ενώπιόν σου αυτή την ημέρα,
κατά την οποία η Αειπάρθενος Μαρία 
έφερε στον κόσμο τον Σωτήρα. 
Φιλάνθρωπε και στοργικέ Πατέρα,
συνάθροισε γύρω σου όλα τα διασκορπισμένα τέκνα σου. 

Τη Διακαινήσιμο Εβδομάδα

Εισάκουσε, Κύριε,
τις ικεσίες της οικογένειάς σου,
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η οποία, όπως θέλησες, βρίσκεται ενώπιόν σου
την ένδοξη αυτή ημέρα 
της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 
Φιλάνθρωπε και στοργικέ Πατέρα,
συνάθροισε γύρω σου όλα τα διασκορπισμένα τέκνα σου.

Στα συλλείτουργα, ο 4ος συλλειτουργός λέει:

Τους κεκοιμημένους αδελφούς μας
και όλους αυτούς οι οποίοι σου ήταν ευάρεστοι
και πέρασαν από τον κόσμο αυτό στην αιωνιότητα,
δέξου τους στοργικά στη Βασιλεία σου,
όπου όλοι ελπίζουμε να βρεθούμε,
για να απολαύσουμε αιώνια τη δόξα σου,

ενώνει τα χέρια,

διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
διά του οποίου χορηγείς κάθε αγαθό στον κόσμο.

114. Παίρνει το δισκάριο με τον καθαγιασμένο Άρτο και το άγιο Ποτήριο,
τα υψώνει και λέει:

Δι’ Αυτού και μετ’ Αυτού και εν Αυτώ,

στα συλλείτουργα, όλοι οι συλλειτουργοί μαζί:

εις σε, τον Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα,
εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,
πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται,
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο λαός αναφωνεί:

– Αμήν.

115. Όταν η θεία Λειτουργία τελείται για τους κεκοιμημένους, μπορεί να
χρη σιμοποιηθεί:

Ενθυμήσου, Κύριε, το δούλο σου (τη δούλη σου)...,
τον οποίον (την οποία) κάλεσες (σήμερα)
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ν’ αφήσει αυτό τον κόσμο και να έλθει κοντά σου.
Και όπως μέσω του Βαπτίσματος 
έγινε σύμφυτος (σύμφυτη) στο θάνατο του Υιού σου, 
αξίωσέ τον (την) επίσης να συμμετέχει και στην Ανάστασή του,
όταν θα αναστήσει τους νεκρούς από τη γη με τη σάρκα τους 
και θα καταστήσει το ταπεινό μας σώμα
όμοιο προς το ένδοξο σώμα του.

Αλλά και τους κεκοιμημένους αδελφούς μας,
και όλους αυτούς οι οποίοι σου ήταν ευάρεστοι
και πέρασαν από αυτό τον κόσμο στην αιωνιότητα,
δέξου τους στοργικά στη Βασιλεία σου,
όπου όλοι ελπίζουμε να βρεθούμε,
για να απολαύσουμε αιώνια τη δόξα σου,
όταν θα στεγνώσεις κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς μας,
διότι βλέποντας εσένα, τον Θεό μας, όπως ακριβώς είσαι,
θα είμαστε όμοιοί σου σε όλους τους αιώνες,
και ακατάπαυστα θα σε υμνούμε.

Ενώνει τα χέρια:

Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
διά του οποίου χορηγείς κάθε αγαθό στον κόσμο.

Παίρνει το δισκάριο με τον καθαγιασμένο Άρτο και το άγιο Ποτήριο, τα
υψώνει και λέει:

Δι’ Αυτού και μετ’ Αυτού και εν Αυτώ,

στα συλλείτουργα, όλοι οι συλλειτουργοί μαζί:

εις σε, τον Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα,
εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,
πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται,
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο λαός αναφωνεί: Αμήν.

Η τέλεση της Λειτουργίας συνεχίζεται με την Ακολουθία της θείας Κοι -
νωνίας, βλ. σελ. 427. 
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Τέταρτη Αναφορά

116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να
αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστο-
ρία της σωτηρίας μας.

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
– Και με το πνεύμα σου.

† Ας υψώσουμε τις καρδιές μας.
– Είναι στραμμένες προς τον Κύριο.

† Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας.
– Άξιο και δίκαιο.

Πραγματικά είναι άξιο να σε ευχαριστούμε
είναι δίκαιο να σε δοξάζουμε, Πατέρα άγιε,
διότι είσαι ο μόνος Θεός, ζωντανός και αληθινός,
υπάρχεις πριν από τους αιώνες,
μένεις αιώνιος και κατοικείς μέσα στο φως το απρόσιτο.
Είσαι ο μόνος αγαθός και ζωοδότης,
δημιούργησες τα πάντα
για να πλουτίζεις με τις ευλογίες σου τα πλάσματά σου
και να χαροποιείς πολλούς μέσα στο φως της δόξας σου.

Γι’ αυτό, αναρίθμητα πλήθη Αγγέλων
τα οποία παρίστανται ενώπιόν σου,
ημέρα και νύκτα σε υπηρετούν
και, απολαμβάνοντας τη δόξα του προσώπου σου,
ακατάπαυστα σε δοξάζουν.

Και εμείς, μαζί με τους αγγέλους,
και με όλα τα επίγεια πλάσματα
μέσω της φωνής μας,
με αγαλλίαση δοξολογούμε το όνομά σου, ψάλλοντας:

† Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος ο Θεός Σαβαώθ.
Πλήρεις ο ουρανός και η γη της δόξης σου.
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Ωσαννά εν τοις υψίστοις.
Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Ωσαννά εν τοις υψίστοις.

117. Ο ιερέας, με ανοιχτά τα χέρια, λέει:

Σε δοξάζουμε, Πατέρα άγιε,
διότι είσαι μέγας και όλα τα έργα σου
με σοφία και αγάπη τα δημιούργησες.
Έπλασες τον άνθρωπο κατ’ εικόνα σου
και σ’ αυτόν ανέθεσες τη φροντίδα του σύμπαντος,
ώστε λατρεύοντας εσένα, τον μόνο Δημιουργό,
να εξουσιάζει όλα τα πλάσματα.
Και όταν, με την ανυπακοή του, έχασε τη φιλία σου,
δεν τον εγκατέλειψες στην εξουσία του θανάτου.
Σε όλους πρόσφερες ευσπλαχνικά τη βοήθειά σου,
για να σε βρίσκουν όσοι σε αναζητούν.
Αλλά και διαθήκες πρόσφερες
πολλές φορές στους ανθρώπους,
και με τους προφήτες
τους ετοίμαζες να προσδοκούν τη σωτηρία.

Τόσο αγάπησες τον κόσμο, Πατέρα άγιε,
ώστε, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου,
έστειλες Σωτήρα τον Μονογενή Υιό σου,
ο οποίος ενσαρκώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο,
γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία,
και έζησε σε όλα τη δική μας ανθρώπινη ζωή, χωρίς την αμαρτία.
Ευαγγελίσθηκε στους πτωχούς τη σωτηρία,
στους αιχμαλώτους τη λύτρωση,
στους θλιμμένους την ευφροσύνη.
Για να εκπληρώσει το θείο σου θέλημα,
παρέδωσε τον εαυτό του στο θάνατο,
και με την Ανάστασή του από τους νεκρούς,
κατέλυσε το θάνατο και τη ζωή ανακαίνισε.
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Και για να μη ζούμε πλέον για τον εαυτό μας,
αλλά γι’ αυτόν, ο οποίος για μας πέθανε και αναστήθηκε,
μας έστειλε, από σένα, Πατέρα,
ως πρώτη δωρεά, το Πνεύμα το Άγιο,
για να ολοκληρώσει στον κόσμο το έργο του
και να επιτελέσει κάθε εξαγιασμό.

118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε:
το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα
ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά,

ενώνει τα χέρια και κάνει το σημείο του σταυρού ταυτόχρονα επάνω στον
Άρτο και στο άγιο Ποτήριο, λέγοντας:

ώστε να γίνουν το Σώμα † και το Αίμα
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

ενώνει τα χέρια,

ενώ τελούμε το μεγάλο αυτό Μυστήριο,
το οποίο ο ίδιος μας άφησε ως διαθήκη αιώνια.

119. Στις φράσεις που ακολουθούν, τα λόγια του Κυρίου πρέπει να προφέ-
ρονται καθαρά και μεγαλοφώνως, όπως η φύση τους το απαιτεί.

Πραγματικά, όταν ήλθε η ώρα να δοξαστεί από σένα, 
Πατέρα άγιε,
και αφού είχε αγαπήσει τους δικούς του,
οι οποίοι ήταν μέσα στον κόσμο,
τους αγάπησε μέχρι τέλους.

Ενώ, λοιπόν, δειπνούσαν,

παίρνει τον Άρτο και υψώνοντάς τον λίγο επάνω από την αγία Τράπεζα,
συνεχίζει:
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έλαβε τον Άρτο,
και αφού σε ευχαρίστησε, τον τεμάχισε
και τον έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΝ.

Δείχνει τον καθαγιασμένο Άρτο στο λαό, τον τοποθετεί πάλι στο δισκάριο
και γονατίζοντας προσκυνά.

120. Έπειτα συνεχίζει:

Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά από το δείπνο,

Παίρνει το άγιο Ποτήριο και υψώνοντάς το λίγο επάνω από την αγία Τρά-
πεζα συνεχίζει:

αφού έλαβε το λαμπρό αυτό Ποτήριο,
στα άγια και άχραντα χέρια του,
σε ευχαρίστησε πάλι, σε ευλόγησε
και το έδωσε στους μαθητές του, λέγοντας:

Κλίνει λίγο την κεφαλή:

ΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ:
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥ,
ΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΔΙΑΘΗΚΗΣ,
ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΟΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ. 
ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ.

Δείχνει το άγιο Ποτήριο στο λαό, το τοποθετεί πάλι επάνω στο ειλητό και
γονατίζοντας προσκυνά.

121. Έπειτα λέει:

Μυστήριον πίστεως!
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Και ο λαός συνεχίζει αναφωνώντας:

Το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
και την αγία σου Ανάσταση ομολογούμε,
έως ότου έλθεις.

Άλλες αναφωνήσεις:

α) Κάθε φορά που τρώμε αυτόν τον Άρτο
και πίνουμε από αυτό το Ποτήριο,
το θάνατό σου, Κύριε, αναγγέλλουμε
έως ότου έλθεις.

β) Σωτήρα του κόσμου, σώσε μας,
εσύ που μας λύτρωσες
με τον Σταυρό σου και την Ανάστασή σου.

122. Έπειτα ο ιερέας εκτείνει τα χέρια και λέει:

Γι’ αυτό και εμείς, Κύριε,
τελώντας τώρα την ανάμνηση της απολυτρώσεώς μας,
μελετούμε το θάνατο του Ιησού Χριστού, 
και την κάθοδό του στον Άδη, 
διακηρύττουμε την Ανάσταση
και την Ανάληψή του στα δεξιά σου,
και προσδοκώντας την ένδοξη παρουσία του,
σου προσφέρουμε το Σώμα του και το Αίμα του,
θυσία ευπρόσδεκτη για σένα,
και σωστική για όλο τον κόσμο.

Στρέψε λοιπόν το βλέμμα σου προς το ιερό θύμα,
το οποίο εσύ ετοίμασες για την Εκκλησία σου,
και χορήγησε ευσπλαχνικά σ’ όσους θα μεταλάβουν
από τον έναν Άρτο και το Ποτήριο,
συναγμένοι σε ένα σώμα από το Άγιο Πνεύμα,
να τελειωθούν σε ζωντανή θυσία,
προς έπαινο της δόξας σου.
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Στα συλλείτουργα, ο 1ος συλλειτουργός λέει:

Ενθυμήσου, λοιπόν, Κύριε,
όλους εκείνους για τους οποίους
σου προσφέρουμε αυτή τη θυσία:
πρώτα το δούλο σου τον Πάπα ... [όνομα],
τον Επίσκοπό μας ... [όνομα],
και όλη την τάξη των Επισκόπων,
όλο τον ιερό κλήρο,
αυτούς που σου προσφέρουν τη θεία Λειτουργία,
τους παρόντες, όλο το λαό σου,
και όσους σε αναζητούν με ειλικρινή καρδιά.

Ο 2ος συλλειτουργός λέει:

Ενθυμήσου επίσης αυτούς που πέρασαν στην αιωνιότητα
στην ειρήνη του Χριστού,
και όλους τους κεκοιμημένους,
των οποίων την πίστη μόνο εσύ γνώρισες.

Ο 3ος συλλειτουργός λέει:

Φιλεύσπλαχνε Πατέρα, αξίωσε εμάς, τα τέκνα σου,
να αποκτήσουμε την ουράνια κληρονομία, στη Βασιλεία σου, 
μαζί με την Αειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία,
τον άγιο Ιωσήφ το μνήστορα
με τους Αποστόλους και όλους τους αγίους σου.
Εκεί, με όλη την πλάση,
απαλλαγμένοι από τη φθορά της αμαρτίας και του θανάτου,
θα σε δοξάζουμε
διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,

ενώνει τα χέρια,

διά του οποίου χορηγείς κάθε αγαθό στον κόσμο.

123. Παίρνει το δισκάριο με τον καθαγιασμένο Άρτο και το άγιο Ποτήριο,
τα υψώνει και λέει:

Δι’ Αυτού και μετ’ Αυτού και εν Αυτώ,
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στα συλλείτουργα, όλοι οι συλλειτουργοί μαζί:

εις σε, τον Θεόν Πατέρα, παντοκράτορα,
εν τη ενότητι του Παναγίου Πνεύματος,
πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται,
εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο λαός αναφωνεί:

– Αμήν.

Ακολουθία της θείας Κοινωνίας

124. Αφού εναποθέσει το άγιο Ποτήριο και το δισκάριο, ο ιερέας, με ενω-
μένα τα χέρια, λέει:

Υπακούοντας στην εντολή του Σωτήρα μας, 
να προσευχηθούμε όπως ο ίδιος μας δίδαξε και με παρρησία να
πούμε:

Εκτείνει τα χέρια και μαζί με το λαό λέει:

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά σου,
ελθέτω η βασιλεία σου,
γενηθήτω το θέλημά σου,
ως εν ουρανώ και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών,
και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

125. Με ανοιχτά τα χέρια, ο ιερέας μόνος συνεχίζει:

Ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, από κάθε κακό
και χάριζε στις ημέρες μας την ειρήνη.
Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία
και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία,
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προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας
και την έλευση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας.

Ενώνει τα χέρια. Ο λαός συμπληρώνει τη δέηση, αναφωνώντας:

Διότι δική σου είναι η βασιλεία,
η δύναμη και η δόξα στους αιώνες.

126. Έπειτα ο ιερέας, με ανοιχτά τα χέρια, λέει μεγαλοφώνως:

Κύριε Ιησού Χριστέ,
εσύ ο οποίος είπες στους Αποστόλους σου:
«Την ειρήνη σας αφήνω, τη δική μου ειρήνη σας δίνω»,
μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας,
αλλά την πίστη της Εκκλησίας σου,
και σύμφωνα με το θέλημά σου,
δώριζέ της ειρήνη και ενότητα,

ενώνει τα χέρια του,

εσύ, ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

127. Ο ιερέας, στραμμένος προς το λαό, ανοίγοντας και ενώνοντας τα
χέρια προσθέτει:

† Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας.

Ο λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.

128. Έπειτα, αν το απαιτεί η περίσταση, ο διάκονος ή ο ιερέας προσθέτει:

– Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας ασπασμό ειρήνης.

Και όλοι, σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες, ανταλλάσσουν μεταξύ τους
ασπασμό ειρήνης και αγάπης. Ο ιερέας ανταλλάσσει χαιρετισμό με το διά-
κονο ή με το βοηθό του.
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129. Έπειτα παίρνει τον καθαγιασμένο Άρτο, τον τεμαχίζει επάνω από το
δισκάριο και ρίχνει μια μικρή μερίδα μέσα στο άγιο Ποτήριο λέγοντας
χαμη λο φώνως:

Η ένωση αυτή του Σώματος και του Αίματος
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
ας δώσει, σ’ εμάς που μεταλαμβάνουμε, ζωή αιώνια.

130. Στο μεταξύ ψάλλεται ή λέγεται:

Αμνέ του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου: ελέησόν ημάς.
Αμνέ του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου: ελέησόν ημάς.
Αμνέ του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου: δος εις ημάς
την ειρήνην.

Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, αν ο τεμαχισμός του καθα για -
σμένου Άρτου παρατείνεται. Αλλά την τελευταία φορά λέγεται: δος εις
ημάς την ειρήνην.

131. Έπειτα ο ιερέας, με ενωμένα τα χέρια, προσεύχεται χαμηλοφώνως.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος,
ο οποίος, εκτελώντας το θέλημα του Πατέρα
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος,
δώρισες, με το θάνατό σου, τη ζωή στον κόσμο,
χάρη στο Πανάγιο Σώμα και Αίμα σου
ελευθέρωσέ με από όλες τις ανομίες μου
και από κάθε κακό.
Αξίωσέ με να τηρώ πάντοτε τις εντολές σου
και μην επιτρέψεις να χωρισθώ ποτέ από σένα.

ή την επόμενη:

Η μετάληψη του Παναγίου Σώματος και Αίματός σου
Κύριε Ιησού Χριστέ,
ας μην επιφέρει σ’ εμένα κρίση και καταδίκη,
αλλά, χάρη στην ευσπλαχνία σου,
ας φυλάει και ας θεραπεύει την ψυχή και το σώμα μου.
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132. Ο ιερέας γονατίζει, σηκώνεται, παίρνει τον καθαγιασμένο Άρτο και
κρα τώντας τον λίγο επάνω από το δισκάριο ή επάνω από το Ποτήριο,
στραμμένος προς τον λαό, μεγαλοφώνως λέει:

Ιδού ο Αμνός του Θεού,
ιδού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου.
Μακάριοι οι καλεσμένοι στο δείπνο του Αμνού.

Και μαζί με το λαό προσθέτει μια φορά:

Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ,
αλλά πες μόνο ένα λόγο
και η ψυχή μου θα θεραπευθεί.

133. Ο ιερέας, στραμμένος προς την αγία Τράπεζα, λέει χαμηλοφώνως:

Το Σώμα του Χριστού ας με φυλάει για τη ζωή την αιώνια.

Και ευλαβικά μεταλαμβάνει του Σώματος του Χριστού. Έπειτα παίρνει το
άγιο Ποτήριο και λέει:

Το Αίμα του Χριστού ας με φυλάει για τη ζωή την αιώνια.

Και ευλαβικά μεταλαμβάνει του τιμίου Αίματος του Χριστού:

134. Έπειτα ο ιερέας παίρνει το δισκάριο και την πυξίδα, πηγαίνει προς
τους πιστούς που θέλουν να κοινωνήσουν και υψώνοντας λίγο τον καθαγια-
σμένο Άρτο, τον δείχνει στον καθένα απ’ αυτούς λέγοντας:

Το Σώμα του Χριστού.

ή, αν δίνει τη θεία Κοινωνία μόνο με το Πολύτιμο Αίμα, λέει:

Το Αίμα του Χριστού.

Ο πιστός που κοινωνά απαντά:

Αμήν.

Και μεταλαμβάνει.

135. Αν υπάρχουν πιστοί που θα λάβουν τη θεία Κοινωνία με τα δύο είδη,
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τηρεί ται το λειτουργικό τυπικό, όπως κατά περίπτωση ορίζεται.

Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

136. Ενώ ο ιερέας μεταλαμβάνει του Σώματος του Χριστού, αρχίζει να
ψάλλεται το άσμα της Κοινωνίας.

137. Όταν τελειώσει η χορήγηση της θείας Κοινωνίας, ο ιερέας ή ο διάκο-
νος ή ο βοηθός καθαρίζει το δισκάριο επάνω από το άγιο Ποτήριο, καθώς
και το ίδιο το άγιο Ποτήριο.

Ενώ κάνει την κατάλυση, ο ιερέας λέει χαμηλοφώνως:

Το Μυστήριο που λάβαμε, Κύριε,
ας το δεχθούμε με καθαρή καρδιά,
και από δώρο επίγειο ας γίνει για μας φάρμακο αθανασίας.

138. Τότε ο ιερέας μπορεί να επιστρέψει στην έδρα του. Ανάλογα με την
περί πτωση μπορεί να τηρηθεί ολιγόλεπτη περισυλλογή, ή να ψαλλεί κάποι-
ος ψαλμός ή ένα άσμα δοξαστικό.

139. Έπειτα ο ιερέας, όρθιος στην έδρα του ή εμπρός στην αγία Τράπεζα,
λέει:

Ας προσευχηθούμε. 

Και όλοι, μαζί με τον ιερέα, προσεύχονται για λίγο σιωπηλά, εκτός αν έχει
προηγηθεί σιωπή. Έπειτα ο ιερέας, με ανοιχτά τα χέρια, λέει τη δέηση μετά
την κοινωνία. Ο λαός στο τέλος αναφωνεί:

– Αμήν.

Ευχή απόλυσης

140. Στο σημείο αυτό γίνονται, αν υπάρχουν, σύντομες ανακοινώσεις στο
λαό.

141. Έπειτα γίνεται η απόλυση. Ο ιερέας στραμμένος προς το λαό και με
ανοιχτά τα χέρια, λέει:

Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
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Ο λαός απαντά:

Και με το πνεύμα σου.

Ο ιερέας ευλογεί το λαό, λέγοντας:

Είθε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός:
ο Πατέρας και ο Υιός † και το Άγιο Πνεύμα.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

142. Σε ορισμένες μέρες ή περιστάσεις, προηγείται αυτού του τύπου ευ -
λογίας, κατά το τυπικό, άλλος τύπος ευλογίας επισημότερος είτε δέηση επί
του λαού, βλ. σελ. 

143. Στην Αρχιερατική Λειτουργία, ο Επίσκοπος φέροντας τη μίτρα, εκτεί-
νει τα χέρια, και λέει:

† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

Ο λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.

Ο Επίσκοπος λέει:

† Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο,

Ο λαός απαντά:

– Από τώρα και πάντοτε.

Ο Επίσκοπος λέει:

† Βοήθειά μας το όνομα του Κυρίου,

Ο λαός απαντά:

– Ο οποίος έπλασε τον ουρανό και τη γη.

Τότε ο Επίσκοπος λαβαίνει την ποιμαντική ράβδο, αν τη χρησιμοποιεί, και
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λέει:

† Είθε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός,

σημειώνοντας με το σημείο του σταυρού το λαό τρεις φορές:

ο Πατέρας † και ο Υιός † και το Άγιο † Πνεύμα.

Ο λαός απαντά:

– Αμήν.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος, στην Πα -
σχαλινή Αγρυπνία και όλη την εβδομάδα της Διακαινησίμου, ο ιερέας, μετά
την ευλογία, προσθέτει:

† Χριστός ανέστη. Αλληλούια, αλ ληλούια.

Οι πιστοί απαντούν:

– Αληθώς ανέστη. Αλληλούια, αλ ληλούια.

144. Έπειτα ο διάκονος ή ο ίδιος ο ιερέας, με ενωμένα τα χέρια και στραμ-
μένος προς το λαό, λέει:

Πορεύεσθε εν ειρήνη Κυρίου.

Ο λαός απαντά:

Ευχαριστούμε τον Θεό.

145. Έπειτα ο ιερέας ασπάζεται την αγία Τράπεζα με το συνηθισμένο
τρόπο, όπως στην αρχή. Και αφού αποδώσει τον οφειλόμενο σεβασμό μαζί
με τους βοηθούς του αποχωρεί. 

146. Αν ακολουθεί αμέσως κάποια άλλη λειτουργική πράξη, παραλείπεται
η απόλυση.
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμο-
ποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας ή άλλης Ακολουθίας (του Λόγου, ή
Ακολουθίας των Ωρών ή Ακολουθίας Μυστηρίου).

Πριν από την ευχή ο διάκονος ή, ελλείψει διακόνου, ο ίδιος ο ιερέας
προ σκαλεί το λαό να δεχτεί την ευχή λέγοντας: Υποκλιθείτε για την
ευλογία.

Κατόπιν ο ιερέας, με τα χέρια εκτεταμένα επάνω στο λαό, προφέρει
την ευχή, ενώ όλοι απαντούν: Αμήν.

Στις Ακολουθίες των αγίων

10. Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας

O Θεός, ο οποίος, με τη μητρότητα της Aειπαρθένου Mαρίας, θέ -
λησε από μεγάλη του καλοσύνη να λυ τρώσει το ανθρώπινο
γένος, είθε να σας πλουτίσει με την ευλογία του.
– Αμήν.
Παντού και πάντοτε να αισθάνεστε την προστασία εκείνης,
χάρη στην οποία αξιωθήκατε να λάβετε τον Δημιουργό της ζωής.
– Αμήν.

Eσείς, που συγκεντρωθήκατε σήμερα με ευλάβεια για να τιμήσε-
τε (ή να εορτάσετε επίσημα) τη μνήμη της, είθε να αποκομίσετε
τα δώρα της πνευματικής αγαλλίασης και της ουράνιας ανταμοι-
βής.
– Αμήν.

Kαι η ευλογία του παντοδύναμου Θεού, του Πατέρα και του Yιού
† και του Aγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας μένει
πάντοτε μαζί σας.
– Αμήν.

11. Των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος σας στήριξε με τη σωτήρια ομο-
λογία του αγίου Πέ τρου και χάρη σ’ αυτή σας θεμελίωσε στη
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σταθερή πίστη της Eκκλησίας, να σας ευλογεί. 
– Αμήν.

Και εσάς, τους οποίους δίδαξε με το ακαταπόνητο κήρυγμα του
αγίου Παύλου, να σας διδάσκει πά ντοτε με το παράδειγμά του
να κερδίζετε τους αδελφούς για τον Ιησού Xριστό. 
– Αμήν.

Ο Απόστολος Πέτρος με τα κλειδιά της Βασιλείας, ο Απόστολος
Παύλος με το λόγο του κηρύγματος, και οι δύο με τη μεσιτεία
τους, να σας οδηγήσουν στην πατρίδα εκείνη, στην οποία οι ίδιοι
αξιώ θη καν να φθάσουν αισίως με το μαρτυρικό τους θάνατο. 
– Αμήν.

Kαι η ευλογία του παντοδύναμου Θεού, του Πατέρα και του Yιού
† και του Aγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας μένει
πάντοτε μαζί σας.
– Αμήν.

12. Των αγίων Αποστόλων

O Θεός, ο οποίος σας στηρίζει στο θεμέλιο των Αποστόλων, ας
δεχθεί να σας ευλογήσει χάρη στις ένδοξες αξιομισθίες των
αγίων Αποστό λων ... [όνομα] και ... [όνομα] (ή του αγίου Απο-
στόλου ... [όνομα]). 
– Αμήν.

Με τη βοήθεια των Αποστόλων να σας κάνει μάρ τυρες της αλή -
θειας προς όλους, εφόσον θέλησε να ωφεληθείτε από το παρά -
δειγ μά τους.
– Αμήν.

Είθε να αξιωθείτε να φθάσετε στην κληρονομία της αιώνιας
πατρί δας, με τη μεσιτεία εκείνων, χάρη στη διδασκαλία των ο -
ποίων κατέ χετε τη σταθερότητα της πίστεως.
– Αμήν.

Kαι η ευλογία του παντοδύναμου Θεού, του Πατέρα και του Yιού
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† και του Aγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας μένει
πά ντοτε μαζί σας.
– Αμήν.

13. Στις εορτές αγίων

O Θεός, δόξα και αγαλλίαση των αγίων, να σας ευ λογεί με πα -
ντοτινή ευλογία, εφόσον σήμερα σας χο ρηγεί τη χάρη να τελείτε
αυτή την πανήγυρη.
– Αμήν.

Eλευθερωμένοι από κάθε κακό στη ζωή αυτή, χάρη στη μεσιτεία
των αγίων, και διδαγμένοι από το πα ράδειγμα της ζωής τους,
είθε να παρα  μείνετε προσηλωμένοι στην υπηρεσία του Θεού και
των αδελφών σας.
– Αμήν.

Είθε να αξιωθείτε, μαζί με όλους τους αγίους, να αποκτήσετε τις
χαρές της πατρίδας εκείνης, στην οποία η αγία Eκκλησία χαίρε-
ται να βλέπει τα τέκνα της ως συμπολίτες των αγίων στην αιώνια
ειρήνη.
– Αμήν.

Kαι η ευλογία του παντοδύναμου Θεού, του Πατέρα και του Yιού
† και του Aγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας μένει
πάντοτε μαζί σας.
– Αμήν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τιμώντας σήμερα τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου και

Αειπαρθένου Μαρίας, ας απευθύνουμε τις ικεσίες μας προς τον
Υιό της και Σωτήρα μας. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Εκκλησία του Θεού, ώστε να προοδεύει συνεχώς
ενωμένη κάτω από την παντοτινή προστασία της Θεοτόκου, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για  τους άρχοντες της πατρίδας μας, ώστε να προωθούν όλες
εκείνες τις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην πνευματική και
υλική ανάπτυξη των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όσους βρίσκονται σε δυσκολίες και υποφέρουν, ώστε με
τη μεσιτεία της Παναγίας Μητέρας μας να λυτρωθούν από κάθε
κίνδυνο, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού, ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα στους ουρανούς,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για τους ετοιμοθανάτους αδελφούς μας, ώστε εφοδιασμένοι
με τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας να γίνουν δεκτοί στην ουρά-
νια πατρίδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς που καυχόμαστε να έχουμε ως Μητέρα μας
τη Μητέρα του Θεού, για να μιμούμαστε στη ζωή μας τις αρετές
της, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Ρίξε ευνοϊκό το βλέμμα σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, πάνω στην
Εκκλησία σου η οποία σε ικετεύει, και εισάκουσε με αγάπη τη
συνηγορία της Μητέρας σου για μας. Εσύ ο οποίος ζεις και βασι-
λεύεις στους αιώνες των αιώνων.   Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα την εορτή των αγίων Αγγέλων Φυλάκων,

ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα να δεχθεί τις προσευ-
χές μας, ως θυμίαμα ενώπιόν του, προσκομιζόμενες από τους
Αγγέλους του. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να φρουρείται με
τη διακονία των αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων από κάθε επι-
βουλή του πονηρού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για κάθε πόλη και χωριό της τοπικής μας Εκκλησίας και για
όσους κατοικούν εκεί, ώστε νύχτα-μέρα να απολαμβάνουν την
προστασία των αγίων Αγγέλων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, ώστε οι ψυχές τους
να οδηγηθούν εις τον παράδεισο από τους αγγέλους και να
συναριθμηθούν στους χορούς των, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε απολαμβάνοντας πάντοτε την προ-
στασία των αγίων Αγγέλων, να πορευόμαστε με ασφάλεια προς
την ουράνια πατρίδα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Προστάτευε, Κύριε, συνεχώς το λαό σου ο οποίος με πίστη σε
ικετεύει και υπεράσπισέ τον από κάθε εχθρική επιβουλή, με τη
διακονία των αγίων σου Αγγέλων.  Δια του Ιησού Χριστού του
Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα με αγαλλίαση την επέτειο του μαρτυρίου

του αγίου Αποστόλου (ή των αγίων Αποστόλων) …, ας επικαλε-
σθούμε τη βοήθεια του Θεού για την αγία του Εκκλησία και για
όλο τον κόσμο. Ας ψάλλουμε με πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να διατηρεί ακέ-
ραιη την πίστη και να την μεταδίδει με παρρησία στην οικουμέ-
νη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τον Άγιο Πατέρα τον πάπα (...), ώστε στερεωμένος
πάνω στην πίστη του Πέτρου να ποιμαίνει, μαζί με όλους τους
επισκόπους, το λαό του Θεού, με σταθερότητα και αγάπη, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τον Αρχιεπίσκοπό μας (...), τους πρεσβυτέρους και τους
διακόνους μας, ώστε ο λόγος του κηρύγματός των να βρίσκει
απήχηση στις καρδιές μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για να φθάσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες αυτού του ιερού ναού [που σήμερα εορ-
τάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπάροχα στους ουρανούς
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, που με χαρά τιμούμε τη μνήμη του αγίου
Αποστόλου …, ώστε να προσκαρτερήσουμε στην ομολογία της
αποστολικής πίστεως, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε Θεέ μας, Εσύ που έστειλες τους αποστόλους να φέρουν το
Ευαγγέλιο της αγάπης σου σε όλο τον κόσμο,  με τη μεσιτεία των
αγίων Αποστόλων, στείλε κι άλλους εργάτες στον αμπελώνα σου
για να συνεχίσουν το έργο τους. Δια του Ιησού Χριστού του
Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑ Ή ΠΟΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τιμώντας σήμερα με πνευματική αγαλλίαση τη μνήμη του

αγίου … (ή της αγίας ... ή των αγίων …), ο οποίος (η οποία, οι
οποίοι) με το αίμα του (τους) ομολόγησε (ομολόγησαν) το Χρι-
στό, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα, να ενισχύσει κι
εμάς στην ομολογία της πίστεώς μας. Ας ψάλλουμε, λοιπόν, με
πίστη:

Το αίμα των μαρτύρων σου, *
ας στηρίζει την Εκκλησία σου, Κύριε!

-Για όλους τους χριστιανούς, ώστε να είναι πάντα έτοιμοι να
δώσουν και με το αίμα τους τη μαρτυρία της πίστεώς των, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους διώκτες της Εκκλησίας, ώστε το αίμα των μαρτύ-
ρων να είναι αιτία της μεταστροφής των, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για όσους βρίσκονται σε θλίψη, διωγμό ή κακουχίες, ώστε
το παράδειγμα των μαρτύρων να τους ενισχύει, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε το Αίμα του Βασιλέα των μαρτύρων,
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μας ενισχύσει στον αγώνα
μας εναντίον του Πονηρού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Προστάτευε, Κύριε, το λαό σου που σε ικετεύει  καταφεύγοντας
κάτω από την προστασία των αγίων μαρτύρων, και χορήγησέ
του ό,τι με πίστη σου ζητά.  Δια  του Ιησού Χριστού του Κυρίου
μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου … (των αγίων …) τον

οποίο (τους οποίους) ο Κύριος εξέλεξε ως ποιμένα (ποιμένες)
του λαού του, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα για τους
ποιμένες και την ποίμνη της Εκκλησίας του. Ας ψάλλουμε με
πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για τον Άγιο Πατέρα τον πάπα (...), τον Αρχιεπίσκοπό μας
(...) και όλους τους επισκόπους, ώστε με πατρική φροντίδα να
ποιμαίνουν το λαό που ο Θεός τούς εμπιστεύθηκε, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

-Για τους άρχοντες των λαών, ώστε να διευκολύνουν με κάθε
τρόπο το έργο των ποιμένων της Εκκλησίας, ας παρακαλέσουμε
τον Κύριο.

-Για τη μεταστροφή των αμαρτωλών, ώστε ο λόγος των ποι-
μένων της Εκκλησίας μας να βρει ανταπόκριση στις καρδιές των,
ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, ώστε να μιμούμαστε τα παραδείγματα των
αγίων ποιμένων, οι οποίοι με το λόγο και τη ζωή τους μας φανέ-
ρωσαν την αγάπη του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Είθε, Κύριε, να ανέλθει μέχρι το θρόνο σου η προσευχή του λαού
σου, ώστε χαρίζοντάς του αγίους ποιμένες και καθοδηγητές, να
μπορέσει να φθάσει στην επουράνια πατρίδα, με τη μεσιτεία του
αγίου … (των αγίων ...).  Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
Αμήν.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα τον παντοκράτο-

ρα, την πηγή της αληθείας, να εμπνεύσει και να εισακούσει την
προσευχή μας και να μας χορηγήσει την αιώνια ζωή.

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να αναδείξει ανάμε-
σά της ο Κύριος ο Θεός διδασκάλους πίστεως, ας παρακαλέσου-
με τον Κύριο.

-Για τους υπό ανάπτυξη λαούς, ώστε να στραφεί η κοινωνική
μέριμνα κρατών και οργανώσεων με ειλικρινές ενδιαφέρον προς
τις υλικές και πνευματικές των ανάγκες, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές αυτού του ιερού
ναού [που σήμερα εορτάζει], ώστε να ανταμειφθούν πλουσιοπά-
ροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όσους βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι της πλάνης και των
αιρέσεων, ώστε οι καρδιές των να στραφούν προς το φως της
αληθείας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους εμάς, οι οποίοι τιμούμε σήμερα τη μνήμη του
αγίου ... (της αγίας ...), διδασκάλου της Εκκλησίας μας, ώστε να
διδαχθούμε στη ζωή μας από το παράδειγμά του (της) και το
λόγο του (της), ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Οι ικεσίες του λαού σου, Κύριε, ας στρέψουν την καρδιά και το
βλέμμα σου ευσπλαχνικό επάνω μας. Μη στερήσεις ποτέ το λόγο
της ζωής από τα τέκνα σου, για τα οποία μεσιτεύει συνεχώς ο
άγιος ... (η αγία ...). Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα τη μνήμη του αγίου … (της αγίας ... ή των

αγίων ...), ας ικετεύσουμε με θάρρος το φιλάνθρωπο Θεό Πατέ-
ρα για τις ανάγκες της Εκκλησίας και όλου του κόσμου. Ας ψάλ-
λουμε με πίστη:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για να λάμψει η αγιότητα του Θεού πάνω σε όλα τα μέλη της
Εκκλησίας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για να καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα με τη φώτισή του τους
κυβερνήτες της πατρίδας μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για να έχουν αξιοπρεπή και δίκαιη ανταμοιβή των κόπων
τους όλοι οι εργαζόμενοι, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για να λάβουν πλούσια ανταμοιβή από το Θεό οι ευεργέτες
και οι υποστηρικτές αυτού του ιερού ναού [που σήμερα εορτά-
ζει], ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για να μην πάψουν να αμφιβάλλουν για την πρόνοια του
Θεού όσοι δοκιμάζονται με κάθε τρόπο, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για να φθάσουμε κι εμείς στην επουράνια δόξα, μέσα στην
οποία σήμερα ζει ο άγιος … (η αγία ... ή οι άγιοι ...), ας παρακα-
λέσουμε τον Κύριο.

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, σε ικετεύουμε με ταπεινοσύνη να
εισακούσεις τις προσευχές μας και να χαρίσεις την ανακούφιση
σε όλους εκείνους για τους οποίους σου αναπέμψαμε δεήσεις.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύ-
ει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας απευθύνουμε τις ικεσίες μας προς το Θεό Πατέρα, που

χάρισε στην Εκκλησία του τον άγιο (ή την αγία) … ως ιδρυτή
(ιδρύτρια) του μοναχικού τάγματος των…, ώστε με τη μεσιτεία
του (της) να στηρίζει όλους εμάς και τους πατέρες και αδελφούς
(και αδελφές) που ακολούθησαν το παράδειγμά του (της). Ας
προσευχηθούμε ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για την Αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να είναι φως του
Χριστού προς όλα τα έθνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για το μοναχικό τάγμα των Αδελφών …, ώστε ο Κύριος να
τους (ή τις) στηρίζει για να εκπληρώνουν με πιστότητα την απο-
στολή και το χάρισμά τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για τους νέους και τις νέες της Εκκλησίας μας, για να παρα-
δειγματίζονται από τη ζωή και τις νουθεσίες των αγίων, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες και τους υποστηρικτές [αυτού του ιερού
ναού] [αυτής της ιερής μονής] [που σήμερα εορτάζει], ώστε να
ανταμοιφθούν πλουσιοπάροχα στους ουρανούς, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε, μιμούμενοι τις αρετές του αγίου (της
αγίας) … και ακολουθώντας τις νουθεσίες του (της), να είμαστε
εργάτες του καλού και της ειρήνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, Εσύ που έδωσες στα τέκνα σου ως υπόδειγμα τον
άγιο (ή την αγία) …, σε παρακαλούμε να συνεχίζεις να εμπλουτί-
ζεις την Εκκλησία σου με τη σοφία αγίων και απλών ανθρώπων,
οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να σε υπηρετήσουν στο πρόσω-
πο των αδελφών τους.  Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.  Αμήν!
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τελώντας σήμερα την ετήσια μνήμη της αγίας  παρθένου

(ή παρθενομάρτυρος) …, ας ικετεύσουμε με θάρρος το Θεό
Πατέρα, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε!

-Για όσους ασκούνται στην απόκτηση της ευαγγελικής τελει-
ότητας, ώστε να συναριθμηθούν στις φρόνιμες και άγρυπνες
παρθένες του Ευαγγελίου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

-Για όλους τους νέους και τις νέες, ώστε με γενναιοδωρία να
στραφούν προς ανώτερα ιδανικά ζωής, ας παρακαλέσουμε τον
Κύριο.

-Για τους χριστιανούς της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε με
θάρρος και αυταπάρνηση να δίνουν την ομολογία της πίστεώς
των, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

(-Για τους ευεργέτες αυτού του ιερού ναού [που σήμερα εορ-
τάζει], ώστε να ανταμειφθούν ανάλογα στους ουρανούς, ας
παρακαλέσουμε τον Κύριο.)

-Για όλους εμάς, ώστε να μάθουμε να ζητούμε πρώτα απ'όλα
τη Βασιλεία του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, Εσύ που αρέσκεσαι να χορηγείς έλεος και αγάπη
στα πλάσματά σου, εισάκουσε τις ικεσίες όλων που σε ικετεύο-
με, και με τη μεσιτεία της αγίας παρθένου (ή παρθενομάρτυ-
ρος)…, βοήθησέ μας στις πνευματικές και υλικές ανάγκες μας.
Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύ-
ει στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

1.  Ευλογία άρτων 

Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ, ο άρτος των αγγέλων,  ο άρτος ο
ζωντανός, ο άρτος της αιώνιας ζωής,  δια των πρεσβειών της
Υπεραγίας Θεοτόκου  και Αειπαρθένου Μαρίας (και [του Αγίου]
[της Αγίας]......) ευλόγησε † αυτούς τους άρτους, όπως ευλόγη-
σες τους πέντε άρτους στην έρημο, και, σε όσους φάγουν από
αυτούς, χορήγησε υγεία ψυχής και σώματος. Εσύ, ο οποίος ζεις
και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.

2.  Ευλογία νερού για ραντισμό 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, Εσύ που χάρισες το νερό, που
είναι πηγή ζωής και εξαγνισμού, και θέλησες το ίδιο αυτό νερό
να εξαγνίζει τις ψυχές μας και να μας χαρίζει την αιώνια ζωή, (+)
ευλόγησε, Σε παρακαλούμε, αυτό το νερό, με το οποίο θέλουμε
να προστατευθούμε.
Ανανέωσε μέσα μας τη ζωντανή πηγή της χάρης Σου, και, με το
νερό αυτό προστάτεψέ μας από κάθε κακό της ψυχής και του
σώματος, ώστε να μπορούμε να σε πλησιάζουμε με καθαρή καρ-
διά, και να γίνουμε άξιοι να λάβουμε τη σωτηρία που μας χαρί-
ζεις. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.  Αμήν.

ή

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, Εσύ η αρχή και η πηγή κάθε ζωής,
ψυχής και σώματος. Σε παρακαλούμε, (+) ευλόγησε αυτό το
νερό, που με εμπιστοσύνη χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε
συγνώμη για τα αμαρτήματά μας και να επικαλεστούμε την προ-
στασία της χάρης Σου ενάντια σε κάθε ασθένεια και σε κάθε ενέ-
δρα του εχθρού.
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Χάρη στην ευσπλαχνία Σου, Κύριε, κάμε να αναβλύζει μέσα μας
το ζωντανό νερό της σωτηρίας, για να μπορέσουμε να σε πλη-
σιάσουμε με καθαρή καρδιά και να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο
για την ψυχή και το σώμα. Δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου
μας. Αμήν.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2 Αγίων Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου 

Ναζιανζηνού Επισκόπων 
και Διδασκάλων της Εκκλησίας σελ. 9
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Μαρίας σελ. 42
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1 Αγίου Ιωσήφ, εργαζομένου σελ. 69 
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ΙΟΥΝΙΟΣ
13 Αγίου Αντωνίου της Παδούης, Πρεσβυτέρου 

και Διδασκάλου της Εκκλησίας σελ. 88 
24 Της Γεννήσεως του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή  » 92
29 Αγίων Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων » 103

ΙΟΥΛΙΟΣ
16 Της Αειπαρθένου Μαρίας του Όρους Καρμήλου σελ. 115
17 Αγίας Μαρίνας, Παρθενομάρτυρος » 119
20 Ηλία, Προφήτη » 122
25 Αγίου Ιακώβου, Αποστόλου » 129
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Θεοτόκου Μαρίας » 133
27 Αγίου Παντελεήμονος, Μάρτυρος » 137

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2 Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας των Αγγέλων σελ. 141
5 Των Εγκαινίων της Βασιλικής της Αγίας Μαρίας,
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6 Της Μεταμορφώσεως του Κυρίου » 149
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10 Αγίου Λαυρεντίου, Διακόνου και Μάρτυρος » 163
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22 Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας Βασίλισσας » 189
24 Αγίου Βαρθολομαίου, Αποστόλου » 193
29 Του Μαρτυρίου του Αγίου Ιωάννη, Προδρόμου 

και Βαπτιστή » 197
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
3 Αγίου Γρηγορίου του Μεγάλου, 

Πάπα και Διδασκάλου της Εκκλησίας σελ. 204
8 Του Γενεθλίου της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας » 207

12 Αγιοτάτου Ονόματος της Υπεραγίας Θεοτόκου 
Μαρίας » 214

14 Της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού » 218
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και Διδασκάλου της Εκκλησίας σελ. 247
4 Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης » 252
7 Της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας του Ροδαρίου » 258

18 Αγίου Λουκά, Ευαγγελιστή » 262
21 Αγίας Ούρσουλας, Παρθενομάρτυρος » 267
26 Αγίου Δημητρίου, Μάρτυρος » 271

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
5 Αγίων Ζαχαρία και Ελισάβετ σελ. 276

21 Των Εισοδίων της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας » 281
25 Αγίας Αικατερίνης Αλεξανδρείας,

Παρθενομάρτυρος » 284
30 Αγίου Ανδρέα, Αποστόλου, του Πρωτόκλητου » 288

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
6 Αγίου Νικολάου, Επισκόπου σελ. 292
8 Αμιάντου Συλλήψεως της Μακαρίας Αειπαρθένου 

Μαρίας σελ. 296
13 Αγίας Λουκίας, Παρθενομάρτυρος σελ. 302
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26 Αγίου Στεφάνου, Πρωτομάρτυρος » 306
27 Αγίου Ιωάννη, Αποστόλου και Ευαγγελιστή » 309
31 Αγίου Σίλβεστρου Α΄, Πάπα » 313

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Του Αγίου Πνεύματος σελ. 317
Της Αγιότατης Τριάδας » 323

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ σελ. 334
Α. Κατά την κοινή Περίοδο του έτους » 334
Β. Κατά την Περίοδο της Παρουσίας » 335
Γ. Κατά την Περίοδο των Χριστουγέννων » 337
Δ. Κατά την Πασχαλινή Περίοδο » 339

ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΡΥΡΩΝ » 341
Α. Κατά την κοινή Περίοδο του έτους » 341

1. Για περισσότερους μάρτυρες »    341
2. Για ένα μάρτυρα »    342

Β. Κατά την Πασχαλινή Περίοδο »    344
1. Για περισσότερους μάρτυρες »    344
2. Για ένα μάρτυρα »    346

Γ. Για παρθενομάρτυρα »    348
Δ. Για αγία γυναίκα μάρτυρα »    349

ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ »    352
Α. Για πάπα ή επίσκοπο »    352
Β. Για επίσκοπο »    353
Γ. Για ποιμένες »    355

1. Για περισσότερους ποιμένες »    355
2. Για έναν ποιμένα »    357



ΚΟΙΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σελ. 359
ΚΟΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ » 361
Α. Για περισσότερες παρθένες » 361
Β. Για μία αγία παρθένο » 362

ΚΟΙΝΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ » 365
Α. Για όλες τις τάξεις των αγίων » 365

1. Για περισσότερους αγίους » 365
2. Για έναν άγιο » 366
3. Για άγιες γυναίκες » 368

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σελ. 370 

ΠΡΟΟΙΜΙΑ σελ. 383
Προοίμιο της Παρουσίας 1 » 384
Προοίμιο της Παρουσίας 2 » 385
Προοίμιο των Χριστουγέννων » 386
Προοίμιο της Τεσσαρακοστής » 387
Προοίμιο του Πάσχα » 388
Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 1 » 389
Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 2 » 391
Προοίμιο των Αποστόλων 1 » 392
Προοίμιο των Αποστόλων 2 » 393
Προοίμιο των Αγίων 1 » 394
Προοίμιο των Αγίων 2 » 395
Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων 1 » 396
Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων 2 » 397
Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων » 398
Προοίμιο των Αγίων Παρθένων και Μοναχών » 399 

Πρώτη Αναφορά » 400
Δεύτερη Αναφορά » 408
Τρίτη Αναφορά » 414
Τέταρτη Αναφορά » 421 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ » 434
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ σελ. 437
Για τις εορτές της Θεοτόκου » 437
Για τις εορτές των Αγίων Αγγέλων » 438
Για τις εορτές των Αποστόλων » 439
Για την εορτή ενός Μάρτυρα ή πολλών Μαρτύρων » 440
Για τις εορτές Αγίων Ιεραρχών » 441
Για τις εορτές Διδασκάλων της Εκκλησίας » 442
Για τις εορτές Αγίων Ομολογητών » 443
Για τις εορτές Ιδρυτών Μοναχικών Ταγμάτων » 444
Για τις εορτές Αγίων Παρθένων » 445

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 446
1. Ευλογία άρτων » 446
2. Ευλογία νερού για ραντισμό » 446

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ » 448
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