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Κριτήρια Σύνταξης

Οι Εφημέριοι ζήτησαν στον Επίσκοπο την έκδοση αυτού του λειτουρ-
γικού βιβλίου, πρώτ’ απ’ όλα για να έχουν τα κατάλληλα λειτουργικά κείμε-
να των τοπικών εορτών, και δεύτερο, λόγω των μετακινήσεων στα Ε ξω -
κλήσια να μην υποχρεώνονται να μεταφέρουν πολλά βιβλία μαζί τους για
την τέλεση της θείας Λειτουργίας.

Παρ' όλο που ήταν ξεκάθαρος ο σκοπός, συχνά συναντήσαμε δυσκο-
λίες στην επιλογή. Προτιμήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατό περισ-
σότερα κείμενα, παρά να περιοριστούμε στα ελάχιστα απαιτούμενα και
επο μένως να δημιουργούνται ελλείψεις.

Σχετικά με το περιεχόμενο 

Το βιβλίο αυτό περιέχει:
– τοπικές Εορτές, όπως των προστατών των Εκκλησιαστικών μας ε -

παρχιών και Ενοριών (αν δεν βρίσκονται ήδη στα Λειτουργικά βιβλία που
δια θέτουμε, π.χ. Αγ. Ειρήνης για τη Σαντορίνη), 

– τις εορτές ιδιαίτερης τοπικής ευλάβειας (Φανερωμένης, Παναγίας
της Ελπίδας, Αγ. Βλασίου),

– τα πανηγύρια εξωκλησιών.

Λειτουργικός βαθμός 

Ο Τίτλος ή ο Προστάτης ενός Ενοριακού Ναού, στον ίδιο τον ενοριακό
ναό τελείται με το βαθμό της Πανήγυρης (π.χ. ο Αγ. Παντελεήμων στο Φοί-
νικα ή ο Άγιος Σεβαστιανός, ή η Ευαγγελίστρια στην ομώνυμη Ενορία), δη -
λαδή με το Δόξα, τρία αναγνώσματα, Ομιλία, Πιστεύω. Στους άλλους Να -
ούς, όμως, όπου τελείται με το βαθμό εορτής ή μνήμης, τότε ο λειτουργός
διαλέγει ένα από τα δύο αναγνώσματα, ακολουθεί ο Αντιφωνικός Ψαλμός,
το προκείμενο του Ευαγγελίου και το Ευαγγέλιο χωρίς Πιστεύω.

Όταν γίνεται το «Πανηγύρι» ενός εξωκλησιού, η θεία Λειτουργία τε -
λείται με το βαθμό της Εορτής, (δηλαδή με Δόξα, ένα ανάγνωσμα με αντι-
φωνικό ψαλμό, προκείμενο του Ευαγγελίου και Ευαγγέλιο, Ομιλία, παρα -
λείπε ται το Πιστεύω, Δεήσεις των πιστών, κτλ).



Εργαστήκαμε με αγάπη με την ελπίδα να προσφέρουμε ακόμη ένα μέ -
σον το οποίο να διευκολύνει τους Ιερείς στην αξιοπρεπή τέλεση της θείας
Λειτουργίας, ώστε πραγματικά να αποδίδεται Λατρεία στο Θεό και να οικο-
δομείται ο Λαός του.  

Η Λειτουργική Επιτροπή της Καθολικής Επισκοπής Σύρου



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

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

Α νά γνω σμα από την Επι στο λή του Απο στό λου Παύ λου προς τους
Εφε σίους (6,10-20).

Αδελ φοί, να παίρνετε δύναμη από τον Κύριο και να ενισχύε-
στε από τη δύναμή του. Φο ρέ στε την πα νο πλί α του Θε ού για να
μπο ρέ σε τε να αντι στα θεί τε στις με θο δεύ σεις του δια βό λου.
Πράγ μα τι, ο α γώ νας μας δεν εί ναι ενα ντί ον αί μα τος και σάρ κας,
αλλά ενα ντί ον των αρχών, των εξου σιών, ενα ντί ον των κο σμο -
κρα τό ρων αυ τού του σκο τει νού κό σμου, ενα ντί ον των πο νη ρών
πνευ μάτων που υπάρ χουν στα επου ρά νια. 

Γι’ αυτό, ντυ θεί τε την πα νο πλί α του Θε ού, για να μπο ρέ σε τε
να αντι σταθεί τε κα τά την πο νη ρή ημέ ρα και, όταν τα εκτε λέ σε -
τε όλα, να στα θεί τε όρθιο ι.

Προσεύχεστε σε κά θε ευ και ρί α, οδη γού με νοι από το Πνεύ -
μα, με κά θε εί δος προ σευ χής και δέ η σης. Αγρυ πνεί τε για το σκο -
πό αυ τό με κά θε προ σκαρ τε ρί α και δέ η ση για όλους τους αγί ους. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Eσύ είσαι, Κύριε, /
το μερίδιο της κληρονομίας μου.

Ψαλμός 16 (15)
Φύλαξέ με, Κύριε,*
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.
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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 
και θα γνωρίσετε την αλήθεια», λέει ο Κύριος.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (19,16-21).

Τον και ρό ε κεί νο, κάποιος πλη σί α σε τον Ι η σού και του εί πε:
«Δι δά σκα λε, τι το κα λό να κά νω για να έ χω την αι ώ νια ζω ή;» Και
ε κεί νος του εί πε: «Για τί με ρω τάς σχε τι κά με το κα λό; Έ νας εί -
ναι ο κα λός. Αλ λά αν θέ λεις να εισέλθεις στη ζω ή, τή ρη σε τις ε -
ντο λές». Του λέ ει: «Ποιες;». Κι ο Ι η σούς εί πε: «Το μη φο νεύ σεις,
μη μοι χέ ψεις, μην κλέ ψεις, μη δώ σεις ψευ δή μαρ τυ ρί α, τί μα τον
πα τέ ρα και την μη τέ ρα και θα α γα πή σεις τον πλη σί ον σου ό πως
τον ε αυ τό σου». Του λέει ο νε α ρός: «Ό λα αυ τά τα τή ρη σα. Σε τι,
α κό μη υ στε ρώ;». Κι ο Ι η σούς του εί πε: «Αν θέ λεις να εί σαι τέ λει -
ος, πή γαι νε πού λη σε τα υ πάρ χο ντά σου και δώ σε τα στους φτω -
χούς και θα έ χεις θη σαυ ρό στον ου ρα νό και έ λα και α κολού θη σέ
με». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του α γί ου Α ντω νί ου, ας πα ρα κα λέ σουμε

τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α νά γκες ό λου του κό σμου,
λέγο ντας:

Ει σά κου σέ μας, Κύ ριε.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σ’ ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σί ας, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

2. Για να λά βουν κά θε α ντα πό δο ση στους ου ρα νούς, ό λοι ε κεί -
νοι, που με τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας
πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν, για τη Θεί α Πρό νοι α και κα λο σύ -
νη του Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, όσοι εί -
ναι εκτεθειμένοι σε πει ρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

4. (Για τους ευ ερ γέ τες του ιε ρού αυ τού Να ού, ζω ντα νούς και
νε κρούς, ώ στε να λά βουν στη Βα σι λεί α των ου ρα νών το στε φά νι
του δι καί ου, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο).

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα κα λέσουμε
τον Κύ ριο.

Θε έ, πα ντο δύ να με και αι ώ νιε, τα πει νά σε πα ρα κα λού με, η
ευ σπλα χνί α σου να α να κου φί σει ό λους αυ τούς, για τους ο ποί ους
σου α πευ θύ νου με την προ σευ χή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αι -
ώνων.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



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. 230.  

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. 
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20 Ιανουαρίου

Αγίου Σεβαστιανού, Μάρτυρος
Δευτέρου Προστάτη της Εκκλησιαστικής Επαρχίας της Σύρου

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.

Απαγγέλλεται το «Δόξα εν Υψίστοις».

Συναπτή δέηση 

Σε παρακαλούμε, Κύριε,
χορήγησέ μας το πνεύμα της ανδρείας,
ώστε, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα
του αγίου σου μάρτυρα Σεβαστιανού,
να μάθουμε να υπακούμε σ’ εσένα 
και όχι στους ανθρώπους.
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

Α νά γνωσμα α πό το βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (51,1-12).

Θα σε ευχαριστώ, Κύριε, Βασιλέα, και θα σε επαινώ, εσένα
το σωτήρα μου, διότι στάθηκες για μένα βοηθός και υπερασπι-
στής μου και λύτρωσες το σώμα μου από την απώλεια, από την
παγίδα της κακιάς γλώσσας και από τα χείλη 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 λύτρωσες από τα ουρλιαχτά εκείνων που ζητούσαν να με
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κατασπαράξουν, από τα χέρια εκείνων που ζητούσαν την ψυχή
μου, από τις αναρίθμητες θλίψεις που υπόφερα, από την πυρά
που με έπνιγε καθώς με περικύκλωνε, από το κέντρο μιας φω -
τιάς όπου δεν κάηκα.

Με λύτρωσες από τα βάθη των σπλάχνων του Άδη, από γλώσ-
σα ακάθαρτη και ψευδολόγο, από μια γλώσσα άδικη, που με συκο-
φαντούσε μπροστά στο βασιλέα. Η ψυχή μου βρέθηκε κο ντά 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

Αντίφωνο: Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,* 
κι απ’ όλους τους φόβους μου με έσωσε.

Ψαλμός 33,1-9

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.
Ο δύστυχος κραύγασε, κι ο Κύριος τον εισάκουσε,*
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.
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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 

Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Πέ τρου
(3,14-17).

Α δελ φοί μου, αν υ πο φέ ρε τε για χά ρη της δι και ο σύ νης, εί στε
μα κά ριο ι! Μη φο βη θεί τε απ’ το φό βο που προ κα λούν ού τε να τα -
ρα χθεί τε, αλ λά μέ σα στις καρ διές σας να τι μά τε τον Κύ ριο, το
Χρι στό, και να εί σθε πά ντο τε έ τοι μοι να δώ σε τε α πά ντη ση σε
κα  θέ να που σας ζητά την αι τί α της ελ πί δας που έ χε τε μέ σα σας.
Αλ λά να το κά νε τε με πρα ό τη τα και σε βα σμό, με α γα θή συ νεί δη -
ση. Έ τσι, ε νώ σας συ κο φα ντούν, να καταντροπιαστούν ε κεί νοι
που κα κο λο γούν την κα λή εν Χρι στώ δια γω γή σας. Πράγ μα τι, εί -
ναι κα λύ τε ρο να υ πο φέρε τε κά νο ντας το κα λό, αν αυ τό εί ναι το
θέ λη μα του Θε ού, πα ρά κάνο ντας το κα κό.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίο Ιακ 1,12

Αλληλούια,
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει τον πειρασμό,* 
διότι όταν ξεπεράσει τη δοκιμασία / θα λάβει το στεφάνι της ζωής. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (10,28-33).

Ε κεί νο τον και ρό εί πε ο Ι η σούς στους Απο στό λους του: «Μη
φο βάστε αυ τούς που σκο τώ νουν το σώ μα, αλ λά που δε μπο ρούν
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να σκο τώ σουν την ψυ χή. Να φοβάστε πε ρισ σό τε ρο ε κεί νον που
μπο ρεί να κά μει να χα θούν στη Γέεννα και την ψυ χή και το σώ -
μα. Δυο σπουρ γί τια δεν πουλιο ύ νται για μια δε κά ρα; Και ό μως,
έ να απ’ αυ τά δε θα πέ σει στο χώ μα χω ρίς να το θέ λει ο Πα τέ ρας
σας. 

Κι ε σάς, α κό μα και οι τρί χες της κε φα λής σας εί ναι με τρη μέ -
νες. Λοι πόν, μη φοβάστε. Ε σείς α ξί ζε τε πε ρισ σό τε ρο α πό πολ λά
σπουρ γί τια.

Ο πό τε, ό ποι ος με ο μο λο γή σει μπρο στά στους αν θρώ πους, θα
τον ο μο λο γή σω κι ε γώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι
στους ου ρα νούς. Αλ λά ό ποι ος με αρ νη θεί μπρο στά στους αν θρώ -
πους κι ε γώ θα τον αρ νη θώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι
στους ου ρα νούς».

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το «Πιστεύω».

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Σε βα στια νού, ο ο ποί ος με το αί μα
του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τα πει νά τον Κύ ριο
που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέ γο ντας:

Ενδυνάμωσε την πίστη μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για να απο κτή σει, το αί μα των μαρ τύ ρων, τη με τα στρο φή ε -
κεί νων που τους διώ κουν, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των Μαρ τύ ρων
τους θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο.
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4. Για να μας δυ να μώ νει το Αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι στού
στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Προστάτευε Κύριε, το Λαό σου, που σε παρακαλεί στο όνομα
των Μαρτύρων σου, και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου ζητά,
στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και
βα σιλεύει 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 Σεβαστιανός υπερνίκησε τα βασανιστήρια.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

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 Σεβαστιανό
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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26 Iανουαρίου

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ, ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

(Στην Κρήτη, Εορτή)

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ψλ 96[95],3-4

Να αναγγέλλετε ανάμεσα στα έθνη τη δόξα του 
και σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του.
Επειδή μέγας είναι ο Κύριος και άξιος να αινείται.

Συναπτή δέηση 

Θεέ, Πατέρα, Παντοδύναμε,
εσύ ο οποίος κόσμησες με τις αρετές των Αποστόλων
τους αγίους Τιμόθεο και Τίτο,
χάρη στη μεσιτεία τους,
κάμε να ζούμε με δικαιοσύνη και ευσέβεια σ’ αυτό τον κόσμο
ώστε να αξιωθούμε να φθάσουμε στην ουράνια πατρίδα.
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

Α νά γνω σμα α πό τη δεύ τε ρη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τον Τι μό θεο (1,1-8).

Ο Παύ λος, Α πό στο λος του Ι η σού Χρι στού α πό θέ λη μα του
Θε ού για να κη ρύ ξω την υ πό σχε ση της ζω ής που δί νε ται μέσω
του Ι η σού Χρι στού, προς το α γα πη τό μου παι δί τον Τι μό θε ο· χά -
ρη, έ λε ος και ει ρή νη ας εί ναι μα ζί σου α πό το Θε ό Πα τέ ρα και
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τον Ι η σού Χρι στό τον Κύ ριό μας.
Ευ χα ρι στώ το Θε ό, τον ο ποί ο λα τρεύ ω με κα θα ρή συ νεί δη ση

ό πως και οι πρό γο νοί μου, κα θώς σε θυ μά μαι συ νε χώς στις προ -
σευ χές μου, νύ χτα και μέ ρα. Έρ χο νται στη μνή μη μου τα δά κρυά
σου και ε πι θυ μώ πο λύ να σε δω ώ στε να γε μί σω α πό χα ρά. Θυ -
μά μαι την α νυ πό κρι τη πί στη που έ χεις μέ σα σου και η ο ποί α εί -
χε κα τοι κή σει πρώ τα στη για γιά σου τη Λω ί δα και στη μη τέ ρα
σου την Ευ νί κη και εί μαι βέ βαι ος ό τι υ πάρ χει και μέ σα σου. 

Για το λό γο αυ τό σου υ πεν θυ μί ζω να α να ζω πυ ρώ νεις το χά -
ρι σμα του Θε ού που υ πάρ χει σε σέ να α πό την ε πί θε ση των χε -
ριών μου. Διότι ο Θε ός δε μας έ δω σε πνεύ μα δει λί ας, αλ λά Πνεύ -
μα δύ να μης και α γά πης και σω φρο σύ νης. Λοι πόν, μη ντρα πείς
να δώ σεις μαρ τυ ρί α για τον Κύ ριό μας και για μέ να που εί μαι
φυ λα κι σμέ νος για χά ρη του, αλ λά κα κο πά θη σε μα ζί μου για το
Ευαγγέλιο, σύμ φω να με τη δύ να μη που σου δί νει ο Θε ός.

Λόγος του Κυρίου.

Ή το επόμενο:

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τον
Τίτο (1,1-5).

Ο Παύ λος, δού λος του Θε ού και Α πό στο λος του Ι η σού Χρι -
στού για να οδηγή σω τους ε κλε κτούς του Θε ού στην πί στη και
στην ε πί γνω ση της α λή θει ας, που συμ φω νεί με την ευ σέ βει α και
βα σί ζε ται στην ελ πί δα της αι ώ νιας ζω ής, την οποί α υ πο σχέ θη κε
ο α ψευ δής Θε ός πριν α πό τους αι ώ νες. Πράγ μα τι, σε και ρούς της
ε κλο γής του, ο Θε ός φα νέ ρω σε το λόγο του με το κή ρυγ μα, το ο -
ποί ο μου ανα τέ θη κε κατ’έ ντο λή του σω τή ρα μας Θε ού.

Προς τον Τί το, το γνή σιο παι δί μου σύμ φω να με την κοι νή
μας πί στη· η χά ρη και η ει ρή νη ας εί ναι μα ζί σου απ’το Θε ό Πα -
τέ ρα και τον Ι η σού Χρι στό το σω τή ρα μας.

Για το σκο πό αυ τό σε ά φη σα στην Κρή τη, ώ στε να διορ θώ -
σεις ό σα υ πο λεί πο νταν και να ε γκατα στή σεις πρε σβυ τέ ρους σε
κά θε πό λη, με τον τρό πο που ε γώ σε εί χα δια τά ξει.

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Aναγγείλετε μεταξύ των εθνών τη δόξα του Κυρίου * 
σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του.

Ψαλμός  95

Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο άσμα,* 
ψάλλετε στον Κύριο, η γη ολόκληρη. 
Ψάλλετε στον Κύριο, ευλογήστε το όνομά του,* Αντ.

κάθε ημέρα να ευαγγελίζεστε τη σωτηρία του. 
Αναγγείλετε μεταξύ των εθνών τη δόξα του,*
σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του. Αντ.

Αποδώστε στον Κύριο, των λαών οι οικογένειες,* 
αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη, 
αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του.* Αντ.

Πείτε στα έθνη: «Ο Κύριος βασίλευσε!».† 
Και τη γη ανόρθωσε, να σαλευτεί δεν πρόκειται.*
Θα κρίνει τους λαούς με ορθότητα. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                    Λκ 4,18-19

Αλληλούια,
Το Πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου.
Γι’ αυτό και με έχρισε να φέρω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς.
Με απέστειλε να κηρύξω στους αιχμαλώτους την απελευθέρωση.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Ά γιο Ευαγγέλιο (10,1-9).

Τον καιρό εκείνο ο Κύ ριος διά λε ξε άλ λους ε βδο μή ντα δύ ο μα -
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θη τές και τους έ στει λε α νά δύ ο πριν α πό ε κεί νον σε κά θε πό λη
και σε κά θε τό πο απ’ό που έ μελ λε να πε ρά σει. Και τους έ λε γε: «Ο
θε ρι σμός εί ναι πο λύς, οι ερ γά τες ό μως είναι λί γοι. Πα ρα κα λέ σε -
τε, λοι πόν, τον κύ ριο του θε ρι σμού να στεί λει ερ γάτες στο θε ρι -
σμό του. Πη γαί νε τε! Σας στέλ νω σαν αρ νιά α νά με σα σε λύ κους.
Μη κρα τά τε μα ζί σας χρή μα τα, μή τε σα κί διο, μή τε σαν δά λια και
να μη χαι ρε τή σε τε κα νέ να στο δρό μο σας. Και σε ό ποι ο σπί τι
μπείτε, πρώ τα να λέ τε: “Ει ρή νη σ’ αυ τό το σπί τι”. Κι αν ε κεί υ -
πάρ  χει τέ κνο ει ρή νης, η ει ρή νη σας θα α να παυ θεί ε πά νω του.
Αλλιώς θα ε πι στρέ ψει σε σας. 

Σ’ αυ τό το σπί τι να μέ νε τε τρώ γο ντας και πί νο ντας απ’ ό,τι έ -
χουν, διό τι στον ερ γά τη α ξί ζει ο μι σθός του. Μην πη γαί νε τε α πό
σπί τι σε σπί τι. Και σ’ ό ποι α πό λη μπείτε και σας δέ χο νται, να
τρώ  τε ό,τι σας πα ρα θέ τουν και να θε ρα πεύ ε τε τους αρ ρώ στους
που υ πάρ χουν ε κεί και να τους λέ τε: έ φθα σε για σας η Βα σι λεί α
του Θε ού».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας πα ρα κα λέ σου με με μια φω νή τον Θε ό Πα τέ ρα τον Πα ντο κρά -
το ρα, που εί ναι η πη γή και η αρ χή κά θε α γιο σύ νης, λέ γο ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για τον Ά γιο Πα τέ ρα, τον Πά πα (...) και τους Ε πι σκό πους ό -
λου του κό σμου, ώστε να ποι μαί νουν πα τρι κά το λα ό που τους α -
να τέ θη κε, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για τους εύ πο ρους αυ τού του κό σμου, ώ στε να κατα λά βουν
ότι τα πλού τη που α πό χτη σαν προ ο ρί ζο νται για την α να κού φι ση
ό λων, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για τη με τα στρο φή των α μαρ τω λών, ώ στε, ό ταν ο Κύ ριος ε -
πι στρέ ψει για να κρί νει τους αν θρώ πους, να βρει έ τοι μους ό λους
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τους πι στούς του, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για ό λους ε μάς ώστε να μι μού μα στε την πί στη και τη ζω ή
των α γί ων Ιε ραρ χών, που μας κή ρυ ξαν το Θεί ο Λό γο, ας παρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Είθε, Κύριε, να φτάσει μέχρι το θρόνο σου η φωνή της ικε-
σίας μας, για να λάβουμε από τη φιλανθρωπία σου τις ευεργε-
σίες που σου ζητούμε με τη μεσιτεία των αγίων σου. Διά του Ι η-
σού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους
αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου Κύριε, σε ικετεύουμε,
τα δώρα που σου προσφέρει ο λαός σου
εορτάζοντας τη μνήμη των αγίων σου Τιμοθέου και Τίτου,
και τελειοποίησέ μας, 
δεχόμενος με ευμένεια την ειλικρινή καρδιά μας.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 234.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μκ 16,15. Μτ 28,20

Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο.
Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, λέει ο Κύριος.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε ο Θεός,
ας τρέφουν σ’ εμάς εκείνη την πίστη
την οποία λάβαμε με το κήρυγμα των Αποστόλων,
και μας διαφύλαξε η μέριμνα των αγίων Τιμοθέου και Τίτου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 Φεβρουαρίου

ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

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, προ σέρ χεται 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:
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Αγαπητοί αδελφοί,
Πριν από σαράντα ημέρες με χαρά τελέσαμε την εορτή των

Χριστουγέννων. Σήμερα είναι η επέτειος της ευλογημένης εκείνης
ημέ ρας, κατά την οποία ο Ιησούς παρουσιάσθηκε στο ναό. Εξωτε -
ρικά, βεβαίως, τηρούσε το νόμο του Κυρίου, στην πραγματικότητα
όμως πήγαινε να συναντήσει τον πιστό λαό του. Καθοδηγούμενοι
από το Άγιο Πνεύμα, ήλθαν στο ναό οι μακαριστοί εκείνοι γέροντες
και φωτισμένοι από το ίδιο Πνεύμα αναγνώρισαν τον Κύριο, και,
σκιρτώντας από χαρά, τον ομολόγησαν γύρω τους. Έτσι κι εμείς,
συ γκεντρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα, ας προ χωρήσουμε προς τον
οίκο του Κυρίου για να προϋπαντήσουμε τον Χριστό. Θα τον συνα-
ντήσουμε 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:

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. 

ή την επομένη: 

Κύριε ο Θεός, 
εσύ ο οποίος δημιουργείς και μεταδίδεις το αιώνιο Φως,
καταύγασε τις καρδιές των πιστών σου
με τη λάμψη του ανέσπερου φωτός,
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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. 

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,
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.
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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. 

8. Όταν η λιτανεία εισέρχεται στο ναό, ψάλλεται το εισοδικό της θείας
Λει τουργίας. Όταν ο ιερέας φθάσει στην αγία Τράπεζα, αποδίδει τον οφειλό-
μενο σε βασμό και ανάλογα με την περίπτωση θυμιατίζει. Έπειτα πηγαίνει
στην έδρα του, όπου αφήνει το μανδύα, αν τον φορούσε κατά τη λιτανεία, 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

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

Αυ τά λέ ει ο Κύ ριος ο Θε ός: «Ιδού, εγώ στέλ νω τον άγ γε λό μου
για να ε τοι μά σει την ο δό ε νώ πιόν μου. Και ο Κύ ριος που ε σείς
ζη τά τε, θα μπει ξαφ νι κά στο να ό του και ο άγ γε λος της δια θή κης
που ε σείς θέ λε τε, να, έρ χε ται» λέ ει ο Κύ ριος των δυ νά με ων.

Αλ λά ποιος μπο ρεί να υ πο μεί νει την η μέ ρα της έ λευ σής του; Και
ποιος μπο ρεί να στα θεί στην πα ρου σί α του; Ε πει δή αυ τός εί ναι σαν
φω τιά του χω νευ τη ρί ου και σαν σμήγμα γνα φέ ων. Και θα καθίσει
σαν έ νας που χω νεύ ει και που κα θα ρί ζει το α σή μι και θα κα θα ρί σει
τους γιο ύς του Λευ ί και θα τους στραγ γί σει σαν το χρυ σά φι και το
α σή μι και θα προ σφέ ρουν προ σφο ρά στον Κύ ριο με δι και ο σύ νη.
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Τό τε η προ σφο ρά του Ιο ύ δα και της Ιε ρου σα λήμ θα εί ναι
ευ ά ρε στη στον Κύ ριο, κα θώς στις αρ χαί ες η μέ ρες, και ό πως στα
προ η γού με να χρό νια. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

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

Από τον Ψαλμό 23

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

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

Ε πει δή, λοι πόν, τα παι διά έ χουν κοι νά το αί μα και τη σάρ κα, κι
ο ί διος ο Υ ιός έ γι νε συμ μέ το χος σ’ αυ τά, ώ στε με το θά να το να
καταρ γή σει ε κεί νον που κα τεί χε την ε ξου σί α του θα νά του, δη λα δή
το διά βο λο, κι έ τσι να ε λευ θε ρώ σει ό λους αυ τούς, ό σοι α πό το φό -
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βο του θα νά του ή ταν σκλά βοι για ό λη τους τη ζω ή. Εί ναι φα νε ρό ό -
τι δεν α να λαμ βά νει να φρο ντί σει αγ γέ λους, αλ λά να φρο ντί σει τους
απο γό νους του Α βραάμ. Ο πό τε, έ πρε πε να γί νει ό μοι ος με τ’ α δέλ -
φια του σε ό λα, για να κατα στεί εύ σπλα χνος και πι στός αρ χιε ρέ ας
σε ό,τι α φο ρά το Θε ό, με σκο πό να ε ξι λε ώ σει τις α μαρ τί ες του λα -
ού. Γι’ αυ τό το λό γο, πράγ μα τι, δο κι μά στη κε ο ί διος με το πά θος του
κι έ τσι μπο ρεί να βοη θή σει κι ε κεί νους που δο κι μά ζο νται.

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

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

Όταν συ μπλη ρώ θη καν οι μέ ρες του κα θα ρι σμού των, σύμ φω -
να με το νό μο του Μω υ σή, έ φε ραν τον Ι η σού στα Ιε ρο σό λυμα για
να τον προ σφέ ρουν στον Κύ ριο, ό πως γρά φει ο νό μος του Κυ ρί ου:
«Κά θε πρω τό το κο α γό ρι θα ο νο μά ζε ται αφιερω μέ νο στον Κύ ριο»,
και να προ σφέ ρουν θυ σί α, σύμ φω να με ό σα λέ ει ο νό μος του Κυ -
ρί ου: «έ να ζευ γά ρι τρυ γό νια ή δυο νε οσ σούς πε ρι στε ριών».

Στα Ιε ρο σό λυ μα ζού σε έ νας άν θρω πος που ο νο μα ζό ταν Συ -
με ών. Αυ τός ο άν θρω πος ή ταν δί και ος και ευ λα βής και περί με νε
την πα ρη γο ριά του Ισ ρα ήλ, ε νώ το Ά γιο Πνεύ μα ή ταν επά νω
του. Το Ά γιο Πνεύ μα τού εί χε πει ό τι δεν πρό κει ται να δει το θά -
να το πριν να έ χει δει το Χρι στό του Κυ ρί ου.

Ε μπνευ σμέ νος, τό τε, α πό το Ά γιο Πνεύ μα, πή γε στο να ό. Κι
ε νώ οι γο νείς έφε ραν ε κεί το βρέ φος Ι η σού για να πρά ξουν γι’αυ -
τό κα τά τη συ νή θει α που ό ρι ζε ο νό μος, ο Συ με ών δέχτηκε το
παι δί στην α γκα λιά του και ευ λό γη σε το Θε ό και εί πε: «Τώ ρα,
Κύ ριε, ά φη σε το δού λο σου να πε θά νει με ει ρή νη, σύμ φω να με
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το λό γο σου. Διότι τα μά τια μου εί δαν τη σω τη ρί α σου, που ε τοί -
μα σες μπρο στά σε ό λους τους λα ούς. Φως που θα φω τί σει τα έ -
θνη και δό ξα για τον Ισ ρα ήλ, το λα ό σου».

Ο πα τέ ρας του και η μη τέ ρα του θαύ μα ζαν για ό σα λέ γο νταν
γι’αυ τό. Τό τε ο Συ με ών τους ευ λό γη σε και εί πε στη Μα ριάμ τη
μη τέ ρα του: «Αυ τός βρί σκε ται ε δώ για την κατα στρο φή και για
την α νά στα ση πολ λών στον Ισ ρα ήλ και θα εί ναι ση μεί ο α ντι λε -
γό με νο, με σκο πό να απο κα λυ φθούν οι δια λο γι σμοί πολ λών καρ -
διών. Κι ε σέ να της ί διας, ρομ φαί α θα δια πε ρά σει την ψυ χή σου». 

Ήταν ε κεί και κά ποι α Άννα, προ φή τισ σα, κό ρη του Φα νου -
ήλ, α πό τη φυ λή του Α σήρ. Αυ τή ή ταν προ χωρη μέ νη σε η λι κία κι
εί χε ζή σει με τον άν δρα της ε πτά χρό νια α πό το γά μο της. Ή ταν
χή ρα, πε ρί που ο γδό ντα τεσ σά ρων ε τών, και δεν απο μα κρυ νό ταν
α πό το να ό, αλ λά λά τρευ ε το Θε ό νύ κτα και μέ ρα με νη στεί ες.
Έφθασε ε κεί νη α κριβώς την ώ ρα και δο ξο λο γού σε το Θε ό και μι -
λού σε για το παι δί σε ό λους ε κεί νους, οι ο ποί οι πε ρί με ναν τη λύ -
τρω ση της Ιε ρου σα λήμ. 

Όταν τέ λε σαν ό λα ε κεί να που ή ταν σύμ φω να με το νό μο του
Κυ ρί ου, ε πέ στρε ψαν στη Γα λι λαί α, στην πό λη τους τη Να ζα ρέτ.
Και το παι δί με γά λω νε και δυ νά μω νε, γε μά το σο φί α, και η χά ρη
του Θε ού ή ταν πά νω του. 

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο (συντομότερο):

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Ά γιο Ευαγγέλιο (2,22-32).

Όταν συ μπλη ρώ θη καν οι μέ ρες του κα θα ρι σμού των, σύμ φω να
με το νό μο του Μω υ σή, έ φε ραν τον Ι η σού στα Ιε ρο σό λυμα για να
τον προ σφέ ρουν στον Κύ ριο, ό πως γρά φει ο νό μος του Κυ ρί ου:
«Κά θε πρω τό το κο α γό ρι θα ο νο μά ζε ται αφιερω μέ νο στον Κύ ριο»,
και να προ σφέ ρουν θυ σί α, σύμ φω να με ό σα λέ ει ο νό μος του Κυ ρί -
ου: «έ να ζευ γά ρι τρυ γό νια ή δυο νε οσ σούς πε ρι  στε ριών».

Στα Ιε ρο σό λυ μα ζού σε έ νας άν θρω πος που ο νο μα ζό ταν Συ -
με ών. Αυ τός ο άν θρω πος ή ταν δί και ος και ευ λα βής και περί με νε
την πα ρη γο ριά του Ισ ρα ήλ, ε νώ το Ά γιο Πνεύ μα ή ταν επά νω του.
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Το Ά γιο Πνεύ μα τού εί χε πει ό τι δεν πρό κει ται να δει το θά να το
πριν να έ χει δει το Χρι στό του Κυ ρί ου.

Ε μπνευ σμέ νος, τό τε, α πό το Ά γιο Πνεύ μα, πή γε στο να ό. Κι
ε νώ οι γο νείς έφε ραν ε κεί το βρέ φος Ι η σού για να πρά ξουν γι’αυ -
τό κα τά τη συ νή θει α που ό ρι ζε ο νό μος, ο Συ με ών δέχτηκε το
παι δί στην α γκα λιά του και ευ λό γη σε το Θεό και εί πε: «Τώ ρα,
Κύ ριε, ά φη σε το δού λο σου να πε θά νει με ει ρή νη, σύμ φω να με
το λό γο σου. Διότι τα μά τια μου εί δαν τη σω τη ρί α σου, που ε τοί -
μα σες μπρο στά σε ό λους τους λα ούς. Φως που θα φω τί σει τα έ -
θνη και δό ξα για τον Ισ ρα ήλ, το λα ό σου».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τού τη την η μέ ρα, ο Κύ ριός μας Ι η σούς Χρι στός, ο πρω τό το -

κος της Μα ρί ας, θέ λη σε να πα ρου σια στεί στο να ό και να προ -
σφερ θεί στον Πα τέ ρα του. Ας προ σφέ ρου με κι ε μείς μα ζί του τη
ζω ή μας στο Θε ό, λέ γο ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για τους Επισκόπους και τους ιερείς του χριστιανικού λαού,
ώστε με τη ζωή τους να είναι το φως του Χριστού για όλους τους
λαούς της γης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

2. Γι’ αυ τούς που κα τέ χουν ε ξου σί α στην πα τρί δα μας, ώ στε ν’
α να γνω ρί ζουν πά ντα το Θε ό ως α νώ τα το Κυ βερ νή τη τους, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για ό σους βρί σκο νται στο τέ λος της ε πί γει ας αυ τής πο ρεί ας,
ώ στε να πο ρευ θούν με βε βαι ό τη τα και γα λή νη στην α γκα λιά του
ου ρά νιο υ Πα τέ ρα, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

4. Για ό λους ε μάς, ώ στε η συ νά ντη σή μας με το Χρι στό, να μην
ε πι φέ ρει θά να το, αλλά α νά στα ση και αι ώ νια ευ τυ χία, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο.
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Δεχτήκαμε, Κύριε, το έλεος σου μέσα στο ναό σου. Γι’ αυτό
ταπεινά σε παρακαλούμε να εισακούσεις τις παρακλήσεις μας
και να μας δώσεις τη δύναμη να σε λατρεύουμε πιστά κάθε ημέ -
ρα. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σι λεύει 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.

† 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,
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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.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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,
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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

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

Αντίφωνο: 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.
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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

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

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους έντεκα μαθητές: «Πη -
γαί νε τε σε ό λο τον κό σμο και κη ρύξ τε το Ευαγγέλιο 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 κάθι 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 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

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του α γί ου Βλα σί ου, ας πα ρα κα λέ σουμε

τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α νά γκες ό λου του κό σμου,
λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σε ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σί ας, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο.



2. Για να λά βουν κά θε ανταπόδοση στους ου ρα νούς, ό λοι ε κεί -
νοι, που με τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας
πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν, για τη Θεί α Πρό νοι α και κα λο σύ -
νη του Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, ό σοι εί -
ναι εκτεθειμένοι σε πει ρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο.

4. (Για τους ευ ερ γέ τες του ιε ρού αυ τού Να ού, ζω ντα νούς και
νε κρούς, ώ στε να λά βουν στη Βα σι λεί α των ου ρα νών το στε φά νι
του δικαίου, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο).

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα καλέ σουμε
τον Κύ ριο.

Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, ταπεινά σε παρακαλούμε, η
ευσπλαχνία σου να ανακουφίσει όλους αυτούς, για τους οποίους
σου απευθύνουμε την προσευχή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 232-233.

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.
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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.

8 Φεβρουαρίου

Αγίου Θεοδώρου, 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 αιώνιε Θεέ,
ο οποίος ενίσχυσες το μάρτυρά σου Θεόδωρο,
ώστε να αγωνισθεί για τη δικαιοσύνη μέχρι το θάνατο,
κάνε, χάρη στη μεσιτεία του,
να υπομένουμε όλες τις δυσκολίες από αγάπη για σένα,
και με όλες μας τις δυνάμεις να τείνουμε προς εσένα,
ο οποίος είσαι η πηγή της ζωής.



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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Ε φε σίους (6,10-13.18).

Αδελ φοί, να παίρνετε δύναμη από τον Κύριο και να ενισχύεστε
από τη δύναμή του. Φο ρέ στε την πα νο πλί α του Θε ού για να μπο -
ρέ σε τε να α ντι στα θεί τε στις με θο δεύ σεις του δια βό λου. Πράγ μα -
τι, ο α γώ νας μας δεν εί ναι ε να ντί ον αί μα τος και σάρ κας, αλ λά ε να -
ντί ον των αρ χών, των εξου σιών, ε να ντί ον των κο σμο κρα τό ρων αυ -
τού του σκο τει νού κό σμου, ε να ντί ον των πο νη ρών πνευ μά των που
υ πάρ χουν στα ε που ρά νια. Για τού το, ντυ θεί τε την πα νο πλί α του
Θε ού, για να μπο ρέ σε τε να α ντι στα θεί τε κα τά την πο νη ρή μέ ρα,
και ό ταν τα ε κτε λέ σε τε ό λα να στα θεί τε όρ θιο ι.

Προσεύχεστε σε κά θε ευ και ρί α, ο δη γού με νοι α πό το Πνεύ -
μα, με κά θε εί δους προ σευ χής και δέ η σης. Α γρυ πνεί τε για το σκο   -
πό αυ τό με κά θε προ σκαρ τε ρί α και δέ η ση για ό λους τους α γί ους.

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντίφωνο: Η βοήθειά μας στο όνομα του Κυρίου,*
ο οποίος έπλασε τη γη και τα ουράνια. 

Ψαλμός 124 (125) (2-5.7β-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, 
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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.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Άξιε στρατηλάτη Θεόδωρε,/
εσύ που μετέτρεψες τους αγώνες της χριστιανικής ζωής, 
σε χαρά αγγελικής ευτυχίας 
κοίταξε από τον ουρανό αυτούς που αγωνίζονται ακόμη εδώ στη γη/
και σήμερα σου ψάλλουν ύμνους. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (10,26β-33).

Τον και ρό εκείνο εί πε ο Ι η σούς στους Α πο στό λους του: «Μη φο -
βάστε αυ τούς που σκο τώ νουν το σώ μα, αλ λά που δε μπο ρούν να
σκο τώ σουν την ψυ χή. Να φοβάστε πε ρισ σό τε ρο ε κεί νον που μπο-
 ρεί να κά μει να χα θούν στη Γέ εν να και την ψυ χή και το σώ μα.
Δυο σπουρ γί τια δεν πουλιο ύ νται για μια δε κά ρα; Και ό μως, έ να
απ’αυ τά δε θα πέ σει στο χώ μα χω ρίς να το θέ λει ο Πα τέ ρας σας.

Κι ε σάς, α κό μα και οι τρί χες της κε φα λής σας εί ναι με τρη μέ -
νες. Λοι πόν, μη φοβάστε. Ε σείς α ξί ζε τε πε ρισ σό τε ρο α πό πολ λά
σπουρ γί τια.

Ο πό τε, ό ποι ος με ο μο λο γή σει μπρο στά στους αν θρώ πους, θα
τον ο μο λο γή σω κι ε γώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι στους
ου ρα νούς. Αλ λά ό ποι ος με αρ νη θεί μπρο στά στους αν θρώ πους κι
ε γώ θα τον αρ νη θώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι στους
ου ρα νούς».

Λόγος του Κυρίου.



Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Θε ο δώ ρου, ο ο ποί ος με το αί -

μα του ο μο λό γη σε το Χρι στο ως Κύριο και Σωτήρα, ας πα ρα κα -
λέ σου με τα πει νά τον Θεό Πατέρα που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να
του, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για να α πο κτή σει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή ε -
κεί νων που τους διώ κουν, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των Μαρ τύ ρων
τους θλιμμέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο.

4. Για να μας δυ να μώ νει το Αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι -
στού στον α γώ να μας ενά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο.

Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, ταπεινά σε παρακαλούμε, η
ευσπλαχνία σου να ανακουφίσει όλους αυτούς, για τους οποίους
σου απευθύνουμε την προσευχή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αι -
ώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Πανεύσπλαχνε Θεέ,
χορήγησε άφθονη την ευλογία σου επάνω σ’ αυτά τα δώρα
και στερέωσέ μας στην πίστη,
την οποία ο μακάριος  Θεόδωρος ομολόγησε,
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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. 232-233.

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 Θεοδώρου
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.

11 Φεβρουαρίου

Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας της Λούρδης 

Μνήμη

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

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

Να ευφρανθείτε μα ζί με την Ιε ρου σα λήμ και να α γάλ λε στε
μα ζί της, ό λοι όσοι την α γα πά τε. Να χα ρεί τε χα ρά μα ζί της, ό λοι
ό σοι πεν θεί τε γι’αυ τή, για να θη λά σε τε και να χορ τά σε τε α πό
τους μα στούς των πα ρη γο ριών της. Για να θη λά σε τε πλή ρως και
να ε ντρυ φή σε τε στην α φθο νί α της δό ξας της.

Ε πει δή έ τσι λέ ει ο Κύ ριος: «Να, προς αυ τήν θα στρέ ψω την
ει  ρή νη σαν πο τα μό και τη δό ξα των ε θνών σαν χεί μαρ ρο που
πλημ μυ ρί ζει. Τό τε θα θη λά σε τε, θα βασταχτείτε πά νω στα πλευ -
ρά και θα κολακευτείτε πά νω στα γό να τά της. Σαν έ να παι δί,
που το πα ρη γο ρεί η μητέ ρα του, έ τσι θα σας πα ρη γο ρή σω ε γώ,
και θα πα ρη γο ρη θεί τε στην Ιε ρου σα λήμ. Και θα δεί τε, και η
καρ διά σας θα ευ φραν θεί, και τα κό κα λά σας θα αν θή σουν σαν
χορ τά ρι, και το χέ ρι του Κυ ρί ου θα γί νει γνωστό στους δούλους
του, η ορ γή του ό μως, στους ε χθρούς του». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Εσύ είσαι το καύχημα του λαού μας,
Υπεραγία Θεοτόκε Μαρία.

Ιουδήθ 13, (πρβ. 18.19)
Ευλογημένη είσαι συ, κόρη, από τον Κύριο, τον Θεό τον Ύψιστο, †
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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                                                           Λκ 1,45

Αλληλούια,
«Μακάρια είσαι, Αειπάρθενε Μαρία, διότι πίστεψες, 
ότι θα ολοκληρωθούν σ’ εσένα τα λόγια 
τα οποία σου αναγγέλθηκαν από τον Κύριο». 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Ά γιο Ευαγγέλιο (2,1-11).

Τον και ρό ε κεί νο, γι νό ταν γά μος στην Κα νά της Γα λι λαί ας και ή -
ταν ε κεί η μη τέ ρα του Ι η σού. Προ σκά λε σαν, λοι πόν, και τον Ι η σού
και τους μα θη τές του στο γά μο. Επειδή τέ λει ω σε το κρα σί, η μη τέ ρα
του Ι η σού του εί πε: «Δεν έ χουν κρα σί». Της λέ ει τό τε ο Ι η σούς: «Τι
το κοινό έ χου με ε μείς, γυ ναί κα; Δεν έ φθα σε α κό μα η ώρα μου». Λέ -
ει η μη τέ ρα του στους υ πη ρέ τες: «Κά με τε, ό,τι κι αν σας πει». Ή ταν
ε κεί έ ξι πέ τρι νες στά μνες για τον κα θα ρι σμό των Ιο υ δαί ων, που χω -
ρού σαν η κα θε μιά α πό ο γδό ντα έ ως ε κα τόν εί κο σι λί τρα. Τους λέ ει ο
Ι ησούς: «Γε μί στε τις στά μνες με νε ρό». Τις γέ μι σαν μέ χρι πά νω. Τους
λέ ει τό τε: «Πάρ τε τώ ρα και φέρ τε στον αρ χι τρί κλι νο». Κι ε κεί νοι έ -
φε ραν. Αλ λά μό λις ο αρ χι τρί κλι νος δο κί μα σε το νε ρό που εί χε γί νει
κρα σί και δεν ή ξε ρε α πό πού εί ναι, (οι υ πη ρέ τες ό μως, που εί χαν πά -
ρει το νερό, ή ξε ραν), φω νά ζει το γα μπρό και του λέ ει: «Κά θε άν θρω -
πος προ σφέ ρει πρώ τα το κα λό κρα σί και ό ταν με θύ σουν το λι γό τε ρο
κα λό. Ε σύ φύ λα ξες το κα λό κρα σί μέ χρι τώ ρα». Αυ τή ή ταν η αρ χή
των ση μεί ων που έ κα με ο Ι η σούς στην Κα νά της Γα λι λαί ας και φα νέ -
ρω σε τη δό ξα του και οι μα θη τές του πί στε ψαν σ’ αυ τόν. 

Λόγος του Κυρίου.



Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε πέ τει ο της εμ φα νί σε ως της Α ει παρ θέ νου Μα -

ρί ας ας πα ρα κα λέ σο με τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α -
νά γκες ό λου του κό σμου, λέ γο ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την ε νό τη τα ό λων ό σων πι στεύ ουν στο Χρι στό, ώ στε η
Α ει πάρ θε νος Μα ρί α να συ να θροί σει δί χως ε ξαί ρε ση ό λα τα παι -
διά της κά τω α πό τη σκέ πη της μη τρι κής της α γά πης, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για ό σους κυ βερ νούν τα έ θνη και τους συ νερ γά τες τους, ώ -
στε να ε πι διώ κουν την ε πί τευ ξη της ει ρή νης και την ευ η με ρί α
των αν θρώ πων, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για ό σους βρί σκο νται σε α νά γκη και υ πο φέ ρουν σω μα τι κά
ή ψυ χι κά, ώ στε μέ σω της Υ πε ρα γί ας Θε ο τό κου να λυ τρω θούν α -
πό κά θε κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για ό λους τους α σθε νείς, ώ στε ε νω μέ νοι στα πά θη του Χρι -
στού, να προ σφέ ρουν τον πό νο τους για τη σω τη ρί α του κό σμου,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

5. Για τους για τρούς, τους νο σο κό μους και ό σους α σχο λού νται
με τους α σθε νείς, ώ στε να βλέ πουν στο πρό σω πο του αρ ρώ στου
τον ί διο τον Ιησού Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύριο.

6. Για ό λους ε μάς, ώ στε, μι μού με νοι τις α ρε τές της Α ει παρ θέ -
νου Μα ρί ας να αποστρεφόμαστε την α μαρ τί α και να ζού με ως α -
λη θι νά παι διά της, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Βοήθησέ μας, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Μακαρίας Αει -
παρ θένου Μαρίας, και ελευθέρωσέ μας από κάθε κίνδυνο ώστε
να ζούμε μέσα στην ειρήνη σου.

46 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 225-227.

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.





ΜΑΡΤΙΟΣ

15 Mαρτίου

Αγίας Λουίζας de Marillac

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ελάτε, οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου.
Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε.
Αλήθεια σας λέω, ό,τι κάνατε
σε έναν από τους αδελφούς μου τους ελαχίστους,
σ’ εμένα το κάνατε, λέει ο Κύριος.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, πηγή της αγάπης,
εσύ που, μέσω του σαρκωμένου Υιού σου,
έδωσες στο λαό σου τη νέα εντολή της αγάπης, 
χορήγησέ μας, χάρη στο παράδειγμα της αγίας Λουΐζας, 
να ενεργούμε πάντοτε εδώ στη γη με αγάπη, 
για να αξιωθούμε να συναριθμηθούμε με τους ευλογημένους σου, 
στη 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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Επι στο λή του Ια κώ βου (2,14-19.26).

Ποιο το ό φε λος, α δελ φοί μου, αν κά ποι ος λέ ει ό τι έ χει πίστη,
αλ λά δεν έ χει έρ γα; Μή πως μπο ρεί η πί στη να τον σώ σει; Αν κά -
ποι ος α δελ φός ή α δελ φή είναι γυμνοί και στε ρού νται και την
τρο φή τής κά θε ημέ ρας, και κά ποι ος α πό σας τους πει: «Πορεύ-
εστε στην ει ρή νη! Ζε σταί νε στε και χορ τά στε!», αλ λά αν δεν τους
δώ σε τε τα α να γκαί α για το σώ μα, ποιο το ό φε λος; Έ τσι και η πί -
στη ε άν δεν έ χει έρ γα είναι από μόνη της νεκρή.

Αλ λά κά ποι ος θα πει: «Ε σύ έ χεις πί στη κι εγώ έ χω έρ γα».
Δείξε μου την πί στη σου με τα έρ γα σου, και ε γώ θα σου δεί ξω
την πί στη μου με τα έρ γα μου. Ε σύ πι στεύ εις ό τι έ νας εί ναι ο Θε -
ός και κα λά κά νεις. Και τα δαι μό νια το πι στεύ ουν και τρέ μουν!

Πράγ μα τι, ό πως το σώ μα εί ναι νε κρό χω ρίς το πνεύ μα, έ τσι
και η πί στη εί ναι νε κρή χω ρίς τα έρ γα.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Ο δύστυχος κραύγασε, †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε.*

Από τον Ψαλμό 33

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.
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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.

Κοντά είναι ο Κύριος †
σε όποιον έχει καρδιά συντετριμμένη*
και θα σώσει όποιον έχει χάσει κάθε ελπίδα. 
Θα λυτρώσει ο Κύριος τις ψυχές των δούλων του,*
και δεν θα τιμωρηθεί όποιος σ’ αυτόν ελπίζει. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Πέ τρου
(1,8-12).

Α δελ φοί, ε σείς α γα πά τε τον Ι η σού Χρι στό αν και δεν τον έ -
χε τε δει και τώ ρα χω ρίς να τον βλέ πε τε, ό μως τον πι στεύ ε τε και
γι’αυ τό αισθάνεστε α γαλ λί α ση και α νέκ φρα στη και έν δο ξη χα -
ρά, ε νώ απο κτά τε τον τε λι κό σκο πό της πί στε ώς σας, που εί ναι η
σω τη ρί α των ψυχών σας.

Σχε τι κά με αυ τή τη σω τη ρί α α να ζή τη σαν και διε ρεύ νη σαν οι
προ φή τες οι οποί οι προ φή τευ σαν για τη χά ρη που θα σας δι νό -
ταν. Αυ τοί ε ρευ νού σαν να μά θουν ποι ός ο χρό νος και ποι ές οι
πε ρι στά σεις στις ο ποί ες α να φε ρό ταν το Πνεύ μα του Χρι στού
που ή ταν μέ σα τους, ό ταν τους φα νέ ρω νε τα πα θή μα τα του Χρι -
στού και τη δό ξα που θα τα α κο λου θούσει. 

Σ’ αυ τούς απο κα λύ φθη κε ό τι δεν πρό σφε ραν δια κο νί α στους
ε αυ τούς των αλ λά σε σας, α να φο ρι κά με ό σα σας α ναγ γέλ θη καν
α πό ε κεί νους που σας ευ αγ γέ λι σαν με τη δύ να μη του Α γί ου
Πνεύ  μα τος που στάλ θη κε απ’τον ου ρα νό. Αυ τά οι άγ γε λοι ε πι θυ -
μούν να κοι τά ζουν.

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Ιω 15,13

Αλληλούια,
«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη», λέει ο Κύριος,
«από το να δώσει κανείς τη ζωή του γι’ αυτούς που αγαπά».
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Ά γιο Ευαγγέλιο (15,9-17).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς στους μα θη τές του: «Όπως ο
Πα τέ ρας με αγά πη σε, κι ε γώ α γά πη σα ε σάς. Πα ρα μεί νε τε μέ σα
στη δι κή μου α γά πη. Αν τη ρή σε τε τις ε ντο λές μου, θα πα ρα μεί -
νε τε μέ σα στην α γά πη μου, ό πως κι ε γώ έ χω τη ρή σει τις ε ντο λές
του Πα τέ ρα μου και πα ρα μέ νω μέ σα στην α γά πη του. Αυ τά σας
τα εί πα για να εί ναι η χα ρά μου μέ σα σας και η χα ρά σας να εί -
ναι πλή ρης.

Αυ τή εί ναι η δι κή μου ε ντο λή: να α γα πά τε ο έ νας τον άλ λο ό -
πως σας α γά πη σα. Με γα λύ τε ρη α γά πη απ’αυ τή κα νέ νας δεν έ -
χει, ό ταν κά ποι ος θυ σιά σει τη ζω ή του για χά ρη των φί λων του.
Ε σείς εί στε οι φί λοι μου αν ε κτε λεί τε ό σα ε γώ σας δια τά ζω. Δε
σας λέ ω πια δού λους, διό τι ο δού λος δε γνω ρί ζει τι κά νει ο κύ ριός
του. Αλ λά ε σάς σας ο νό μα σα φί λους, διό τι σας έ κα μα γνω στά ό -
λα ό σα ά κου σα α πό τον Πα τέ ρα μου. Δε με δια λέ ξα τε ε σείς, αλ -
λά ε γώ σας διά λεξα και σας όρι σα να πά τε και να καρ πο φο ρή σε -
τε και ο καρ πός σας να εί ναι μόνιμος. Ώ στε ό,τι ζη τή σε τε απ’τον
Πα τέ ρα στο ό νο μά μου, να σας το δώ σει. Αυ τή την ε ντο λή σας
δί  νω: να α γα πά τε ο έ νας τον άλ λο».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας τη μνή μη της α γί ας Λουΐζας, ας α πευ θύ νου με στον

Κύ ριο θερ μή πα ρά κλη ση, για την πι στή τή ρη ση των ε ντολών του
και των ευ αγ γε λι κών α ρε τών μέ σα στον κό σμο, λέ γο ντας:
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Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λες τις γυ ναί κες που ε ξα σκού νται στην ευ αγ γε λι κή τε λει -
ό τη τα, ώ στε να συ μπε ρι λη φθούν α νά με σα στις ενά ρε τες και συ  νε -
τές παρ θέ νες της πα ρα βο λής, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για ό λους τους νέ ους και τις νέ ες, ώ στε με την έ ντι μη και α -
γνή ζω ή τους να καλ λιερ γούν υ ψη λά ι δα νι κά, ας πα ρακα λέ σου -
με τον Κύ ριο.

3. Για τις Ιε ρές Μο νές και τα ευ α γή ι δρύ μα τα που α ντι με τω πί -
ζουν δύ σκο λες κατα στά σεις, ώ στε με τη δι και ο σύ νη και την α γά -
πη να ξε πε ρά σουν κά θε δυ σκο λί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για ό λους ε μάς, για να μά θου με να ζού με κά θε μέ ρα για τη
Βα σι λεί α του Θε ού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Κύριε Θεέ μας, εσύ που δείχνεις έλεος στα πλάσματά σου,
ά κουσε τις παρακλήσεις μας, και με την μεσιτεία της αγίας Λου -
ΐζας, δώσε μας τη βοήθειά σου. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ -
ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Κοίταξε, Κύριε, την ταπεινή προσφορά
που σου παρουσιάζουμε σήμερα,
εορτάζοντας την αγία Λουΐζα,
και αξίωσέ μας, χάρη στη συμμετοχή μας σ’ αυτό το Μυστήριο, 
να ανακαλύψουμε την αγάπη του σωτήρα μας. 
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 σε ευχαριστούμε, Κύριε, 
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε,
και να εκθειάζουμε τη θαυμαστή αγάπη σου,
που έλαμψε στο πρόσωπο της μακάριας Λουΐζας.
Διότι εσύ της δίδαξες να έρθει αρωγός 
στους φτωχούς και τους αναγκεμένους,
και με τον τρόπο αυτό να δώσει μέσα στον κόσμο, 
μαρτυρία της αγάπης σου.
Κατά τη σημερινή, λοιπόν, χαρμόσυνη εορτή, 
καλείς την οικογένειά σου, 
να ζήσει την Ευαγγελική αυτή διδασκαλία της αγάπης
και να επεκτείνει τη Βασιλεία της αγάπης και της δικαιοσύνης 
του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.
Γι’αυτό κι εμείς, με όλους τους αγγέλους και τους αγίους, 
σου απευθύνουμε ευχαριστίες λέγοντας (ψάλλοντας): 

Άγιος, άγιος, άγιος ...

Δέηση μετά την κοινωνία

Είθε η αγάπη μας, Κύριε, 
να βρει σ’ αυτό το ουράνιο συμπόσιο μια συνεχή ενίσχυση, 
ώστε ακολουθώντας το παράδειγμα της αγίας Λουΐζας, 
η πίστη μας να εκδηλώνεται με τα έργα μας. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ

23 Απριλίου

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Προστάτη της Άνω Σύρου

και της Εκκλησιαστικής Επαρχίας Σύρου

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ας χα ρού με ό λοι σή με ρα με χα ρά Κυ ρί ου, 
τε λώ ντας την πα νή γυ ρη του Προ στά τη και Πο λιο ύ χου μας, 
με γα λο μάρ τυ ρα αγί ου Γε ωρ γί ου, 
για τη νί κη του ο ποί ου χαί ρο νται οι Άγγελοι 
και ε ξυ μνούν τον Υ ιό του Θε ού. (Π.Π. Αλ λη λού ια).

Απαγγέλλεται το «Δόξα εν Υψίστοις».

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.



56 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πρώτο Ανάγνωσμα

(Κατά την Πασχαλινή περίοδο)

Α νά γνω σμα α πό την Α πο κά λυ ψη του Ιω άν νη (7,9-10β.12-13.14β-17).

Εί δα έ να με γά λο πλή θος, που κα νέ νας δεν μπο ρού σε να το α -
πα ριθ μή σει, α πό κά θε έ θνος, φυ λή και λα ό και γλώσ σα, να στέ -
κε ται μπρο στά στο θρό νο και μπρο στά στο Αρ νί. Φο ρού σαν λευ -
κές στο λές και κρα τού σαν φοί νι κες στα χέ ρια τους και φώ να ζαν
με δυ να τή φω νή λέ γο ντας: «Α μήν! Η ευ λο γί α και η δό ξα και η
σο  φί α, η ευ χα ρι στί α, η τι μή, η δύ ναμη και η ε ξου σί α, α νή κουν
στο Θε ό μας, στους αι ώ νες των αι ώ νων. Α μήν».

Τό τε έ νας απ’ τους πρε σβυ τέ ρους μου εί πε: «Αυ τοί που φο -
ρούν τις λευ κές στο λές ποι ο ι εί ναι κι α πό πού έρ χο νται;» Κι αυ -
τός μου είπε: «Εί ναι αυ τοί που έρ χο νται α πό τη με γά λη θλί ψη.
Αυ τοί έ πλυ ναν τις στο λές των και τις λεύ κα ναν μέ σα στο αί μα
του Αρ νιο ύ. Για τούτο βρί σκο νται μπρο στά στο θρό νο του Θε ού
και τον λα τρεύ ουν ημέ ρα και νύ κτα μέ σα στο να ό του, κι Αυ τός
που κά θε ται στο θρό νο θ’α πλώ σει τη σκη νή του επά νω τους. Δε
θα πει νά σουν πια, ού τε πια θα δι ψά σουν, ού τε πά νω τους θα πέ -
σει πια ο ή λιος, ού τε κα νέ νας άλ λος καύ σω νας. Ε πει δή το Αρ νί,
που κά θε ται στη μέ ση του θρό νου, Αυ τό θα τους ποι μά νει και θα
τους ο δη γή σει στις πη γές των νε ρών της ζω ής, και ο Θε ός θα ε -
ξα λεί ψει κά θε δά κρυ απ’τα μά τια τους».

Λόγος του Κυρίου.

(Εκτός Πασχαλινής περιόδου)

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (51,1-12).

Θα σε ευ χα ρι στώ, Κύ ριε, Βα σι λέα, και θα σε ε παι νώ, ε σέ να το
σω τή ρα μου, διό τι στά θη κες για μέ να βο η θός και υ πε ρα σπι στής
μου και λύ τρω σες το σώ μα μου α πό την α πώ λει α, α πό την πα γί δα
της κα κιάς γλώσ σας και α πό τα χεί λη που μη χα νεύ ο νται το ψέ μα.

Ε νώ πιον ε κεί νων που με πε ρι κύ κλω σαν έ γι νες βο η θός μου. Με το
πλή θος του ε λέ ους σου και προς δό ξα του ο νό μα τός σου, με λύ τρω -
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σες α πό τα ουρ λια χτά ε κεί νων που ή ταν έ τοι μοι να με κα τα σπα ρά -
ξουν, α πό τα χέ ρια ε κεί νων που ζη τού σαν την ψυ χή μου, α πό τις α να -
ρίθ μη τες θλί ψεις που υ πέ φε ρα, α πό την πυρά που με έπνιγε καθώς
με περικύκλωνε, από το κέντρο μιας φω τιάς όπου δεν κάηκα. 

Με λύ τρω σες α πό τα βά θη των σπλά χνων του Άδη, α πό γλώσ -
σα α κά θαρ τη και ψευ δο λό γο, α πό μια γλώσ σα ά δι κη, που με συ -
κο φα ντούσε μπρο στά στο βα σι λέα. Η ψυ χή μου βρέ θη κε κο ντά
στο θά να το, η ζω ή μου κα τέ βη κε μέ χρι την πόρ τα του Άδη. Α πό
πα ντού με πε ριέ ζω ναν, κα νείς δε με υ πε ρά σπι σε. Πε ριέ φε ρα το
βλέμ μα μου, ζη τώ ντας τη βο ή θει α των αν θρώ πων, αλ λά δε βρή -
κα κα μιά υ πο στή ρι ξη. Τό τε θυ μήθηκα το έ λε ός σου, Κύ ριε, και
τις ευ ερ γε σί ες που κά νεις α πό αι ώ νες: ό τι σώ ζεις ό σους ελ πί ζουν
σ’ ε σέ να και τους ε λευ θε ρώ νεις α πό τα χέ ρια των ε χθρών τους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,*
με αγαλλίαση θα θερίσουν.

Ψαλμός 125

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.
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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

(Κατά την Πασχαλινή Περίοδο)

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο της Α πο κά λυ ψης του Ιω άν νη (21,5-7).

Και εί πε Αυ τός που κα θό ταν στο θρό νο: «Ι δού, ό λα τα κά νω
και νού ρια». Και εί πε: «Γρά ψε: αυ τά τα λό για εί ναι α ξιόπι στα και
α λη θι νά». Και μου εί πε: «Έγιναν! Ε γώ εί μαι το Άλ φα και το Ω μέ -
γα, η Αρ χή και το Τέ λος. Ε γώ θα δώ σω απ’την πη γή του νε ρού της
ζω ής δωρε άν σε ό ποι ον δι ψά. Ο νι κη τής θα κλη ρο νο μή σει ό λα αυ -
τά και ε γώ θα εί μαι Θε ός γι’αυ τόν και αυ τός θα εί ναι για μέ να γιος.

Λόγος του Κυρίου.

(Εκτός Πασχαλινής Περιόδου)

Α νά γνω σμα α πό τη δεύτερη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (4,7-15).

Αδελφοί, αυ τό το θη σαυ ρό τον έ χου με μέ σα σε πή λι να σκεύ η,
ώ στε η υ πε ρο χή της δύ να μης να α νή κει στο Θε ό και να μην προ έρ -
χε ται α πό ε μάς.Υ πο φέ ρου με τη θλί ψη σε κά θε τι, αλ λά δε μας κα -
τα βάλ λουν. Βρι σκό μα στε σε α διέ ξο δο, αλ λά δεν α πελ πι ζό μα στε.
Μας κα τα διώ κουν, αλ λά δεν εί μα στε ε γκα τα λειμ μέ νοι. Μας κτυ -
πούν, αλ λά δε χα νό μα στε. Πά ντα και πα ντού ση κώ νου με στο σώ μα
μας τη νέ κρω ση του Ι η σού, ώ στε και στο σώ μα μας να φα νε ρω θεί
η ζω ή του Ι η σού. Πράγ μα τι, ε μείς οι ζω ντα νοί, πα ρα δι δό μα στε συ -
νε χώς στο θά να το ε ξαι τί ας του Ι η σού, ώ στε να φα νε ρω θεί και στη
θνη τή μας σάρ κα η ζω ή του Ι η σού. Ο πό τε, σε μας ε νερ γεί ο θά να -
τος, ε νώ σε σας η ζω ή. Κα τέ χο ντας, λοι πόν, αυ τό το ί διο πνεύ μα πί -
στης, σύμ φω να με ε κεί νο που λέ ει η Γρα φή: «πί στε ψα, γι’αυ τό και
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μί λη σα», και ε μείς πι στεύ ου με και για τού το και μι λού με, γνω ρί ζο -
ντας ό τι ε κεί νος που α νά στη σε τον Κύ ριο Ι η σού, μα ζί με τον Ι η σού
θα α να στή σει και ε μάς και θα μας βά λει δί πλα του μα ζί με ε σάς.
Πράγ μα τι, ό λα εί ναι για σας. Έ τσι, ώ στε η χά ρη που πλε ό να σε, να
γί νει αι τία να α πο δο θεί υ πε ρά φθο νη η ευ χα ρι στί α α πό α κό μα πε -
ρισ σό τε ρους, για τη δό ξα του Θε ού.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Τη Σαρακοστή παραλείπεται το Αλληλούια.

Αλληλούια,
Άξιε Στρατηλάτη και Προστάτη μας Γεώργιε,/ 
εσύ που μετάτρεψες τους αγώνες της χριστιανικής ζωής 
σε χαρά αγγελικής ευτυχίας*
κοίταξε από τον ουρανό αυτούς που αγωνίζονται ακόμα εδώ στη γη / 
και σήμερα σου ψάλλουν ύμνους. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς σε ό λους: «Αν κά ποι ος θέ λει
να έρ χε ται πί σω μου, ας α παρ νη θεί τον ε αυ τό του και ας ση κώ -
νει το σταυ ρό του κά θε ημέ ρα και ας με α κο λου θεί. Διό τι ε κεί νος
που θέ λει να σώ σει τη ζω ή του, θα τη χά σει. Κι αν κά ποι ος χά σει
τη ζω ή του για μέ να, αυ τός θα τη σώ σει. Σε τι, πράγ μα τι, ω φε λεί -
ται ο άν θρω πος αν κερ δί σει ό λο τον κό σμο, χά σει, ό μως, τον ε -
αυ τό του ή κα τα στρα φεί; Διό τι, ό ποι ος ντρα πεί για μέ να και για
τα λό για μου, ο Υιός του αν θρώ που θα ντρα πεί γι’αυ τόν, ό ταν θα
έλ θει μέ σα στη δό ξα του και στη δό ξα του Πα τέ ρα του και των α -
γί ων αγγέ λων».

Λόγος του Κυρίου.



60 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Απαγγέλλεται το «Πιστεύω».

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Πα νη γυ ρί ζο ντας με χα ρά την ε ορ τή του με γα λο μάρ τυ ρα και

Προ στά τη της το πι κής μας Εκ κλη σί ας α γί ου Γε ωρ γί ου, ας α πευ -
θύ νου με ευ χα ρι στί ες στο Θε ό για την προ στα σί α που χά ρι ζε πά -
ντο τε στους προ γό νους μας, με τη με σι τεί α του α γί ου, και ας τον
πα ρα κα λέ σου με να μας δί νει δύ να μη να ο μο λο γού με και ε μείς
την πί στη μας, λέ γο ντας:

Προστάτευέ μας, Κύριε.

1. Για την α γί α του Θε ού Εκ κλη σί α, ι δια ί τε ρα για τις το πι κές
Εκ κλη σί ες, που υ πο φέ ρουν α πό διωγ μούς και πε ριο ρι σμούς, ώ -
στε να βρουν τη δύ ναμη να ο μο λο γούν και να κη ρύτ τουν την πί -
στη τους. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

2. Για τον ά γιο Πα τέ ρα, τον Πά πα (...), τον Ε πί σκο πό μας (...)
και τους ιε ρείς, που εί ναι το στή ριγ μα και η εγ γύ η ση της πί στης
του λα ού, ώ στε με ζή λο να κη ρύτ τουν την α γί α πί στη, την ο ποί α οι
μάρ τυ ρες στή ρι ξαν με το αί μα τους. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

3. Για τους μο να χούς, τις μο να χές και τους λα ϊ κούς κα τη χη τές,
που α φο σιώ νο νται στο κα τη χη τι κό έρ γο, μέ σα στην το πι κή μας
Εκ κλη σί α, ώ στε με το πα ρά δειγ μα της ζω ής των να ε πι βε βαι ώ -
νουν τα λό για τους. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

4. Για τα μέ λη ε κεί να της το πικής μας Εκ κλη σί ας, ι δια ί τε ρα
τους νέ ους, που δεν τολ μούν ή α με λούν να δώ σουν έ μπρα κτη
μαρ  τυ ρί α πί στης, ώ στε μέ σω του α γί ου να α να θερ μαν θεί στις
καρ  διές τους η πί στη. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

5. Για ό σους υ πο φέ ρουν σω μα τι κά, ώ στε μέ σω του α γί ου μάρ -
τυ ρα να εν νο ή σουν τη λυ τρω τι κή δύ να μη του πό νου και να κά -
νουν τον πό νο τους προ σευ χή, μα ζί με τους μάρ τυ ρες και το
σταυ ρω μέ νο Χρι στό. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
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Άκουσε, παντοδύναμε Θεέ, την προσευχή των πιστών σου
και δώσε μας τη δύναμη να υποφέρουμε με πίστη και καρτερία
τα βάσανα και τους πόνους αυτής της ζωής, για να αξιωθούμε να
φθάσουμε με βεβαιότητα, εκεί που έφθασε ο άγιός μας Προστά-
της. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σιλεύει 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 μεγαλομάρτυρα 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. 232-233. 

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).

ή το επόμενο: Ψλ 116 [115],15

Πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου
είναι ο θάνατος των αγίων του. (Π.Π. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Τελώντας με αγαλλίαση τη σημερινή εορτή,
του αγίου μεγαλομάρτυρα Γεωργίου,
λάβαμε, Κύριε, τα ουράνια δώρα σου,
και σε παρακαλούμε να αξιώσεις και εμάς
οι οποίοι τώρα αναγγέλλουμε το θάνατο του Υιού σου
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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

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

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

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

Α γα πη τοί μου, ό λοι φο ρέ στε την τα πει νο φρο σύ νη στις σχέ -
σεις με τα ξύ σας, διό τι «ο Θε ός α ντι τάσ σε ται στους υ περή φα -
νους, αλ λά δί νει τη χά ρη του στους τα πει νούς».

Τα πει νω θεί τε, λοι πόν, κά τω α πό το κρα ται ό χέ ρι του Θε ού,
ώ στε στον κα τάλ λη λο και ρό να σας ε ξυ ψώ σει, α φή νο ντας ό λες
σας τις μέ ρι μνες ε πά νω του, διό τι αυ τός σας φρο ντί ζει. Να εί σθε
νη φά λιο ι και να α γρυ πνεί τε. Ο ε χθρός σας, ο διά βολος, σαν λιο -
ντά ρι που βρυ χά ται, πε ρι φέ ρε ται α να ζη τώ ντας κά ποι ον να κα -
τα βροχθίσει. Α ντι στα θεί τε σ’αυ τόν, στε ρε οί στην πί στη, γνω ρί -
ζο ντας ό τι τα ί δια πα θή μα τα υ πο φέ ρουν ό λοι οι α δελ φοί σας α -
νά τον κό σμο.

Και ο Θε ός που δί νει κά θε χά ρη, αυ τός που σας κά λε σε μέ σω
του Ι η σού Χρι στού στην αι ώ νια δό ξα του, α φού υ πο φέ ρε τε για
λί γο, θα σας κα τα στή σει τέ λει ο υς, θα σας στη ρί ξει, θα σας εν δυ -
να μώ σει και θα σας στε ρε ώ σει σ’έ να θε μέλιο. Σ’αυ τόν α νή κει η
ε ξου σί α στους αι ώ νες. Α μήν.

Σας έ γρα ψα με λί γα λό για, ό πως νο μί ζω, αυτή την ε πι στο λή,
μέ σω του πι στού α δελ φού του Σι λου α νού, προ τρέ πο ντας και δί -
νο ντας τη μαρ τυ ρί α ό τι αυ τή εί ναι η α λη θι νή χά ρη του Θε ού.
Πα ρα μεί νε τε στα θε ροί σ’αυ τήν! Σας α σπά ζε ται η εκ κλη σί α που
βρί σκε ται στη Βα βυ λώ να, που τη διά λε ξε κι αυ τή ο Θε ός ό πως κι
εσάς, κα θώς και ο Μάρ κος ο γιος μου. Α σπα στεί τε ο έ νας τον άλ -
λο με το φί λη μα της α γά πης. Ει ρή νη σε ό λους ε σάς που α νή κε τε
στο Χρι στό! 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: 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

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

Ευαγγέλιο

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

Τον και ρό ε κεί νο φα νε ρώ θη κε ο Ι η σούς στους έντεκα μα θη τές
του και τους εί πε: «Πη γαί νε τε σε ό λο τον κό σμο και κη ρύξε τε το
Ευ αγγέλιο σε ό λη την πλά ση. Όποιος πι στέ ψει και βα πτι στεί θα
σω θεί, ε νώ ό ποι ος δεν πι στέ ψει θα κα τα δι κα στεί. Αυ τά εί ναι τα
ση μεί α που θα συ νοδέ 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 πιούν κά τι το δη λη τη ριώ δες δε θα τους βλά ψει, θα βά ζουν
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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 να 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 -

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

Α δελ φοί α γα πη τοί, στον Ι η σού Χρι στό, νι κη τή του θα νά του,
που μας χο ρή γη σε το δώ ρο της  ζω ής, ας α πευ θύ νου με θερ μή πα -
ρά κλη ση, λέ γο ντας:

Δυνάμωσε, Κύριε, την πίστη μας στο Λόγο σου.

1. Ε σύ που φω τί ζεις τον κό σμο με το Ευαγγέλιο, κά νε μας πι -
στούς στη δι δα σκα λί α του, σε παρακαλούμε.

2. Ε σύ που έ δω σες  στους Α πο στό λους την ε ντο λή να κη ρύ ξουν
το Ευαγγέλιο σε ό λα τα έ θνη, α νά δει ξε πολ λούς και α γί ους κή ρυ -
κες του Λό γου σου, σε παρακαλούμε.

3. Ε σύ που έ στει λες τον Υ ιό σου να ευ αγ γε λί σει τους φτω χούς,
δώ σε μας πνεύ μα τα πει νο φρο σύ νης για να γευ θού με τις ευ αγ γε -
λι κές α ρε τές, σε παρακαλούμε.

4. Ε σύ που  εί σαι ο Μεσ σί ας, σκόρ πι σε τον κα λό σπό ρο των λό -
γων σου, πα ρη γό ρη σε αυ τούς που κη ρύτ τουν το Ευ αγ γέ λιό σου
με θυ σί ες και μέ σα σε α ντί ξο ες κα τα στά σεις, σε παρακαλούμε.

Κύριε και Θεέ μας, εσύ που διάλεξες τον άγιο Μάρκο για να
αποκαλύψει στον κόσμο το Μυστήριο της Βασιλείας σου, δώσε
στους πιστούς σου το πνεύμα της υπακοής στο Λόγο σου, ώστε
όλοι οι λαοί να γνωρίσουν τη σωτηρία. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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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. 228-229.

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 28,20

«Ιδού, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες,
μέχρι τη συντέλεια του κόσμου», λέει ο Κύριος. 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. 



ΜΑΪΟΣ

1 Μαΐου

Αγίου Ιωσήφ, Εργάτου

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. 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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Κο λοσ σα είς (3,14-15.17.23-24).

Αδελφοί, πά νω απ’ό λα, να έ χε τε α γά πη, αυ τό τον τέ λει ο δε -
σμό που σας κρα τά ει ε νω μέ νους. Η ει ρή νη του Χρι στού στην ο -
ποί α έ χε τε κλη θεί ό λοι σαν έ να σώ μα, ας κα τευ θύ νει τις καρ διές
σας. Για ό λα να ευ γνω μο νεί τε τον Κύ ριο. Καθε τί που λέ τε ή κά -
νε τε ας γί νε ται στο ό νο μα του Κυ ρί ου Ι η σού, κι έ τσι να ευ χα ρι -
στεί τε δι’αυ τού το Θε ό Πα τέ ρα. Όποια ερ γα σί α κά νε τε να την
κά νε τε με την καρ διά σας, σαν να δου λεύ ε τε για τον Κύ ριο κι ό -
χι για τους αν θρώ πους, α φού ξέ ρε τε κα λά ό τι θα πά ρε τε α πό τον
Κύ ριο ως α ντα μοι βή σας την κλη ρο νο μιά της Βα σι λεί ας του.
Διότι στην πραγ μα τι κό τη τα ο Κύ ριος τον ο ποί ο υ πη ρε τεί τε εί ναι
ο Χρι στός.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Τα έργα των χεριών μας *
στερέωσε Κύριε.

Από τον Ψαλμό 90 (89)

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. 
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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. 
Χαροποίησέ μας για τις ημέρες που μας ταπείνωσες,* 
για τα χρόνια στα οποία είδαμε τη δυστυχία. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ψλ 67,20

Αλληλούια,
Ευλογημένος ας είναι ο Θεός!
Αυτός θα δώσει ισχύ και δύναμη στο λαό του.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (13,54-58).

Τον καιρό εκείνο, ο Ι η σούς πή γε στην πα τρί δα του και τους δί -
δα σκε στη συ να γω γή τους, ώ στε να εκ πλήσ σο νται και να λέ νε: «Α -
πό πού ήλ θαν αυ τή η σο φί α και οι θαυ μα τουρ γι κές δυ νά μεις σ’ αυ -
τόν; Αυ τός δεν εί ναι ο γιος του ξυ λουρ γού; Μή πως δε λέ γε ται η μη -
τέ ρα του Μα ριάμ και α δελ φοί του δεν εί ναι ο Ιά κω βος και ο Ιω σής
και ο Σί μων και ο Ιο ύ δας; Και ό λες οι α δελφές του δεν εί ναι ε δώ α -
νά με σά μας; Α πό πού, λοι πόν, του ήρ θαν όλα αυ τά;» Και σκαν δα -
λί ζο νταν ε ξαι τί ας του. Κι ο Ι η σούς τους εί πε: «Έ νας προ φή της δεν
πε ρι φρο νεί ται πα ρά στην πα τρί δα του και στο σπί τι του». Κι ε κεί
δεν έ κα με πολ λά θαύ μα τα, ε ξαι τί ας της α πι στί ας των.

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Κύ ριος ο Θε ός μας, ευ δό κη σε, με την ερ γα σί α, να κά νει τον

άν θρω πο συ νερ γά τη του στο δη μιο υρ γι κό και α πο λυτρω τι κό του
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έρ γο. Ας τον πα ρα κα λέ σου με να ει σα κού σει τις τα πει νές μας πα -
ρα κλή σεις, λέγοντας.

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να ε ξυ πη ρε τούν οι η γέ τες του λα ού την Εκ κλησί α με ευ -
σέ βει α και ε νερ γη τι κό τη τα, ό πως ο Ιω σήφ την Α γί α Οι κο γέ νει α,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύριο.

2. Για να διε υ θε τούν οι δη μό σιες αρ χές τις οι κο νο μι κές και
κοι  νω νι κές υ πο θέ σεις με σύ νε ση και δι και ο σύ νη, ώ στε να προ -
στα τεύ ο νται τα δι και ώ μα τα κά θε αν θρώ που, ας πα ρα κα λέ σου με
τον Κύ ριο.

3. Για να ε νώ σει ο Κύ ριος στους πό νους των Πα θών του, τους
μό χθους και τους κιν δύ νους των ερ γα τών κα θώς και τις στε ρή -
σεις α πό την α νερ γί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για να ερ γα ζό μα στε πά ντο τε πρό θυ μα και τί μια, α πο βλέ πο -
ντας ό χι στους αν θρώ πους, αλ λά στο Θε ό, ας πα ρα κα λέ σου με
τον Κύ ριο.

Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, ταπεινά σε παρακαλούμε, η
ευσπλαχνία σου να ανακουφίσει όλους αυτούς, για τους οποίους
σου απευθύνουμε την προσευχή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αι ώνων.

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. 
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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 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 οποίον 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 με τις δικές των φωνές
σε ικετευτική ομολογία λέγοντας (ψάλλοντας).
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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. 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. 

5 Μαΐου

Αγίας Ειρήνης, Παρθενομάρτυρος
Προστάτη της Εκκλησιαστικής Επαρχίας Θήρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο

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

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε Θεέ, 
εσύ ο οποίος μας γεμίζεις χαρά σήμερα 
ενώ τελούμε τη μνήμη της αγίας παρθενομάρτυρος Ειρήνης, 
δώσε μας τη χάρη να βρίσκουμε στήριγμα στις αξιομισθίες εκείνης, 
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την οποία θαυμάζουμε για την αγνότητα και το θάρρος 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.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Ε φε σίους (6,10-20).

Αδελ φοί, να παίρνετε δύναμη από τον Κύριο και να ενισχύε-
στε από τη δύναμή του. Φορέστε την πα νο πλί α του Θε ού για να
μπο ρέ σε τε να α ντι σταθείτε στις μεθοδεύσεις του δια βό λου.
Πράγματι, ο α γώνας μας δεν είναι εναντίον αίματος και σάρκας,
αλ λά εναντίον των αρ χών, των ε ξου σιών, εναντίον των κο -
σμοκρατόρων αυτού του σκοτεινού κόσμου, εναντίον των πο νη -
ρών πνευ μά των που υ πάρχουν στα επουράνια.

Γι’ αυ τό, ντυθείτε την πα νο πλί α του Θε ού, για να μπο ρέ σε τε
να α ντιστα θείτε κατά την πονηρή ημέρα και, όταν τα εκτελέσε-
τε όλα, να σταθείτε όρθιοι.

Προ σεύ χε στε σε κάθε ευκαιρία, ο δη γούμε νοι α πό το Πνεύ -
μα, με κάθε είδος προσευχής και δέησης. Α γρυ πνείτε για το σκο -
πό αυτό με κάθε προσκαρτερία και δέηση για όλους τους αγίους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Η θυσία των μαρτύρων σου, Κύριε, 
ενισχύει όσους πιστεύουν σε σένα.

Ψαλμός 17 (16) 

Εισάκουσέ με, Κύριε, ζητώ δικαιοσύνη,*
πρόσεξε την κραυγή μου,
γύρε να ακούσεις την προσευχή μου:*
δεν προέρχεται από δόλια χείλη. Αντ.
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Από το πρόσωπό σου ας εξέλθει για μένα η απόφαση,*
τα μάτια σου ας κοιτάξουν την ευθύτητα.
Εξέτασε την καρδιά μου, τη νύχτα διερεύνησέ με,†
στη φωτιά δοκίμασέ με, *
και αδικία δεν θα βρεις σ’ εμένα. Αντ.

Ας μην παρεκτραπεί το στόμα μου *
στα έργα των ανθρώπων.
Σύμφωνα με τον λόγο των χειλιών σου,*
φύλαξα τον εαυτό μου από του βίαιου τους δρόμους. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Λκ 9,26

Αλληλούια,
Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων,
θα τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατέρα μου. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (19,16-21).

Τον και ρό ε κεί νο, κάποιος πλη σί α σε τον Ι η σού και του εί πε:
«Δι δά σκα λε, τι το κα λό να κά νω για να έ χω την αι ώ νια ζω ή;» Και
ε κεί νος του εί πε: «Για τί με ρω τάς σχε τι κά με το κα λό; Έ νας εί -
ναι ο κα λός. Αλ λά αν θέ λεις να εισέλθεις στη ζω ή, τή ρη σε τις ε -
ντο λές». Του λέ ει: «Ποιες;». Κι ο Ι η σούς εί πε: «Το μη φο νεύ σεις,
μη μοι χέ ψεις, μην κλέ ψεις, μη δώ σεις ψευ δή μαρ τυ ρί α, τί μα τον
πα τέ ρα και την μη τέ ρα και θα α γα πή σεις τον πλη σί ον σου ό πως
τον ε αυ τό σου». Του λέει ο νε α ρός: «Ό λα αυ τά τα τή ρη σα. Σε τι,
α κό μη υ στε ρώ;». Κι ο Ι η σούς του εί πε: «Αν θέ λεις να εί σαι τέ λει -
ος, πή γαι νε πού λη σε τα υ πάρ χο ντά σου και δώ σε τα στους φτω -
χούς και θα έ χεις θη σαυ ρό στον ου ρα νό και έ λα και α κολού θη σέ
με». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί, ε ορ τά ζο ντας σή με ρα την παρθε νο μάρ -
τυ ρα α γί α Ει ρή νη, ας δο ξο λο γή σου με τον Κύ ριο και Σω τή ρα μας,
λέ γο ντας:

Μας λύτρωσες, Κύριε, με το αίμα σου.

1. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που ε λεύ θε ρα δέ χτη καν
το θά να το για να μαρ τυ ρή σουν την πί στη, χο ρή γη σέ μας, Κύ ριε
την α λη θι νή ε λευ θε ρί α του πνεύ μα τος.

2. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που ο μο λό γη σαν την πί -
στη μέ χρι το θά να το, χο ρή γη σέ μας την α γνό τη τα και τη στα θε -
ρότη τα στην πί στη.

3. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που, βα στά ζο ντας το
Σταυ ρό σου, α κο λού θη σαν τα ί χνη σου, χο ρή γη σέ μας τη δύνα -
μή σου για να α ντι με τω πίζου με τις δυ σκο λί ες της ζω ής.

4. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που έ πλυ ναν τις αμαρ-
τίες τους στο αί μα του Αρ νιο ύ, χο ρή γη σέ μας, Κύ ριε, να νι κού με
τους πει ρα σμούς της σάρ κας και του κό σμου.

Εισά κου σε, Κύ ριε, τη δέ η σή μας, ώ στε ε μείς που ε ορ τά σα με
το μαρ τύ ριο της α γί ας Ει ρή νης, α κο λου θώ ντας το πα ράδειγ μά
της, να μέ νου με πι στοί στις υ πο σχέ σεις του Βα πτί σμα τός μας και
στην ο μο λο γί α της πί στε ως στον Ι η σού Χρι στό, τον Κύ ριό μας, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε, 
εορτάζοντας την αγία Ειρήνη, 
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. 



76 ΜΑΪΟΣ

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

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. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

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

9 Μαΐου

Αγίου Χριστοφόρου, Μάρτυρος
(με την ευλογία των οχημάτων)

Αντιφωνικό 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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Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε και πανεύσπλαχνε Θεέ, 
εσύ που βοήθησες το μάρτυρά σου Χριστόφορο, 
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο των Πρά ξε ων των Α πο στό λων (8,26-39).

Τις ημέρες εκείνες, ένας άγ γε λος Κυ ρί ου μί λη σε στο Φί λιπ πο
και του εί πε: «Σή κω και πή γαι νε κα τά το νό το, στο δρό μο που κα -
τε βαί νει α πό την Ιε ρου σα λήμ στη Γά ζα, που εί ναι έ ρη μος». Κι ε -
κεί νος ση κώ θη κε και πή γε. Ένας Αι θί ο πας, ευ νού χος, α νώ τα τος
α ξιω μα τού χος της Καν δά κης, της βα σί λισ σας των Αι θιό πων, που
ή ταν υ πεύ θυ νος του θη σαυ ρο φυ λα κί ου της, εί χε έρ θει να προ -
σκυ  νή σει στην Ιε ρου σα λήμ κι ε πέ στρε φε κα θι σμέ νος πά νω στο
άρ μα του και διά βα ζε τον προ φή τη Ησαΐ α. Εί πε τό τε το Πνεύ μα
στο Φί λιπ πο: «Πλη σί α σε και προ σκολ λή σου σ’ αυτό το άρ μα». Έ -
 τρε ξε κο ντά ο Φί λιπ πος και τον ά κου σε να δια βά ζει τον Ησαΐα
τον προ φή τη και του εί πε: «Άραγε κα τα λα βαί νεις αυ τά που δια -
βάζεις;» Ε κεί νος εί πε: «Πώς θα μπο ρού σα αν κά ποι ος δε με κα -
θο δη γή σει;» Και πα ρα κά λε σε το Φί λιπ πο να α νεβεί και να κα θί -
σει μα ζί του. Η πε ρι κο πή της Γρα φής που διά βα ζε ή ταν αυ τή: «Σαν
πρό βα το ο δη γή θη κε στη σφα γή και σαν το αρ νί που πα ρα μένει
ά φω νο μπρο στά σ’ αυ τόν που το κου ρεύ ει, έ τσι και αυ τός δεν α -
νοί γει το στό μα του. Κα τα δι κά στη κε σε τα πει νω τι κό θά να το και
του αρ νή θη καν δίκαι η κρί ση. Ε ξά λει ψαν τη ζω ή του α πό το πρό -
σω πο της γης. Ποι ος μπο ρεί να με τρήσει τους α πο γό νους του;»

Α πο κρί θη κε τό τε ο ευ νού χος στο Φί λιπ πο και του εί πε: «Σε
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πα ρα κα λώ, πες μου, ο προ φή της για ποι ον το λέ ει αυ τό; Για τον
ε αυ τό του ή για κά ποι ον άλ λο;» Άνοιξε τό τε ο Φί λιπ πος το στό -
μα του και αρ χί ζο ντας α πό τη γρα φή αυ τή, του ευ αγ γέ λι σε τον Ι -
η σού. Κα θώς λοιπόν πο ρεύ ο νταν στο δρό μο, ήρ θαν σε κά ποι ο
μέ ρος με νε ρό και λέ ει ο ευ νού χος: «Ιδού νε ρό, τι με ε μπο δί ζει να
βα πτι στώ;» Και διέ τα ξε να στα θεί το άρ μα και κατέ βη καν και οι
δύο στο νε ρό, ο Φί λιπ πος και ο ευ νού χος και τον βάπτι σε. Κι ό -
ταν α νέ βη καν α πό το νε ρό, το Πνεύ μα του Κυ ρί ου άρ πα ξε το Φί -
λιπ πο και ο ευ νού χος δεν τον εί δε πλέον. Και συ νέ χι σε το δρό μο
του χαί ρο ντας. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Οδήγα με, Κύριε,*
σε δρόμους δικαιοσύνης.

Ψαλμός 23 (22) (1β-6α)

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.

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. Αντ.

Η ράβδος και η βακτηρία σου,* 
ασφάλεια μού παρέχουν. 
Η καλοσύνη και το έλεός σου θα με συνοδεύουν*
όλες τις ημέρες της ζωής μου. Αντ.
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Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια, 
«Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή.
Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα, 
παρά μέσα από μένα», λέει ο Κύριος. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Ά γιο Ευαγγέλιο (14,1-7).

Τον καιρό εκείνο εί πε ο Ι η σούς στους μα θη τές του: «Ας μην
τα ρά ζε ται η καρ διά σας. Πι στεύ ε τε στο Θε ό, πι στεύ ε τε και σε
μέ να. Στο σπί τι του Πα τέ ρα μου υ πάρ χουν πολ λοί τό ποι δια μο -
νής. Αλλιώς θα σας έ λε γα ό τι πη γαί νω να σας ε τοι μά σω τό πο; Κι
αν πά ω και σας ε τοι μά σω τό πο, πάλι θα έλ θω και θα σας πά ρω
κο ντά μου, ώ στε ό που εί μαι ε γώ να εί στε κι ε σείς. Κι ό που πη γαί -
νω, γνω ρί ζε τε το δρό μο».

Του λέ ει ο Θω μάς: «Κύ ριε, δε γνω ρί ζου με πού πη γαί νεις.
Πώς μπο ρού με να γνω ρί ζου με το δρό μο;» Του λέ ει ο Ι η σούς: «Ε -
γώ εί μαι η ο δός και η α λή θει α και η ζω ή. Κα νέ νας δεν πά ει στον
Πα τέ ρα, πα ρά μό νο μέ σα α πό μέ να. Αν με έ χε τε γνω ρί σει, θα
γνω ρί σε τε και τον Πα τέ ρα μου. Κι α πό τώ ρα τον γνω ρί ζε τε και
τον έ χε τε δει». 

Λόγος του Κυρίου. 

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας α πευ θύ νου με κοι νή προ σευ χή στον Κύ ριό μας που εί ναι για

μας η ο δός, και ας τον ι κε τεύ σου με τα πει νά να μας βοη θά στις με -
τα κι νή σεις μας, στα τα ξί δια μας, αλ λά ι δια ί τε ρα στο με γά λο τα ξί δι
της ζω ής για να φθά σου με στην ου ρά νια πα τρί δα, λέ γο ντας:

Οδήγα, Κύριε, τα βήματά μας, στην οδό σου.
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1. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που έ γι νες άν θρω πος και κα τα δέ χτη κες να
συ να να στρα φείς με τους αν θρώ πους, κά νε, ω θού με νοι πά ντο τε
α πό τη θεί α σου πα ρου σία, να βα δί ζου με ευ τυ χι σμέ νοι στα μο νο -
πά τια της α γά πης σου. Σε παρακαλούμε.

2. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που δια τρέ χο ντας τις πό λεις κή ρυτ τες το
Ευαγ γέ λιό σου και γιά τρευ ες τους αρ ρώ στους, ευ δό κη σε να δια -
σχί ζεις και τώ ρα τις πλα τεί ες και τους δρό μους μας και να μας ε -
νι σχύ εις με την ευ σπλα χνί α σου. Σε παρακαλούμε. 

3. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που εμ φα νί στη κες στους Α πο στό λους σου,
ε νώ τα ξί δευ αν στη θά λασ σα και τους έ σω σες α πό κάθε κίν δυ νο,
βο ή θα κι ε μάς πά ντο τε με την πα ρου σί α σου, α πό τους κιν δύ -
νους αυ τού του κό σμου. Σε παρακαλούμε. 

4. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που θέ λη σες να γί νεις συ νο δός των μα θη -
τών σου, ε νώ βά δι ζαν στο δρό μο, ευ δό κη σε να ευ λο γή σεις τα τα -
ξί δια μας και ό λες τις με τα κι νή σεις μας, και να φλο γί ζεις τις καρ -
διές μας με το Λό γο σου. Σε παρακαλούμε.

5. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που μας ά νοι ξες το δρό μο, ό ταν α νέ βαι νες
στον ου ρα νό, ε νί σχυέ μας, ό σο εί μα στε ο δοι πό ροι στη γη, για να
μπο ρέ σο με να βρού με μό νι μη δια μο νή στον οί κο του Πα τέ ρα. Σε
παρακαλούμε. 

6. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που μας ε μπι στεύ τη κες ως παι διά στη θεί α
σου Μη τέ ρα, κά νε α σφα λείς τις με τα κι νή σεις μας, χά ρη στη με -
σι τεί α της, για να μπο ρέ σου με κά πο τε να σ’ α ντι κρύ σου με και
μα ζί σου αι ώ νια να χαι ρό μα στε. Σε παρακαλούμε.

Εισάκουσε, Κύριε, την ταπεινή προσευχή μας και δώσε μας
ό,τι με μεγάλη πίστη σου ζητούμε. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Δέηση προσκομιδής

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα που σου προσφέρουμε, 
ώστε με τη βοήθειά σου, 
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου, 
με την οποία ο άγιος Χριστόφορος, 
υπερνίκησε τα βασανιστήρια
και αναδείχτηκε μάρτυρας του Ευαγγελίου σου. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233. 

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα θεία Μυστήρια που λάβαμε, Κύριε,
ας μας αποκτήσουν την ψυχική δύναμη, 
που έκανε τον άγιο μάρτυρά σου, Χριστόφορο, 
πιστό στην υπηρεσία σου και θριαμβευτή στο μαρτύριο. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Αφού τελειώσει η θεία Λειτουργία ευλογούνται τα οχήματα, ως εξής:

ΕΥΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

† Πα ντο δύ να με και αι ώ νιε Θε έ, πλά στη του ου ρα νού και της
γης, εσύ που με την πο λύ μορ φη σο φί α σου α νά θε σες στον
άν θρω πο να κα τα σκευ ά ζει ω ραί α και με γά λα δη μιο υρ γή μα -
τα, κά νε, σε πα ρα κα λού με, ό σοι χρη σι μο ποι ο ύν αυ τά τα ο -
χή ματα, και το τα ξί δι τους με προ σο χή και α σφα λείς να το ε -
κτε λούν, και στους άλ λους, με τη σύ νε σή τους, να προ σφέ -
ρουν α σφά λει α. Αλ λά και ό ταν ε πί σης ερ γά ζο νται ή α να παύ -
ο νται, πά ντο τε να σκέ πτο νται ό τι στο δρό μο τους ο ί διος ο
Χρι στός τους συ νο δεύ ει, που μα ζί μ’ ε σέ να και το Άγιο
Πνεύ μα ζει και βα σι λεύ ει στους αι ώ νες των αι ώ νων. 

– Αμήν. 



82 ΜΑΪΟΣ

Απόλυση

† Ο Κύριος να κατευθύνει τα βήματά σας, ώστε να βαδίζετε
στην ειρήνη του και να φθάνετε πάντοτε στον προορισμό
σας. 

– Αμήν. 

† Είθε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός, 
ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. 

– Αμήν. 

† Πορεύεστε στην ειρήνη του Κυρίου. 
– Ευχαριστούμε το Θεό. 

15 Μαΐου

Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Δελασάλ
Ιδρυτή του Τάγματος

των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων

(Στις Μονές του Τάγματος εορτάζεται 
με το βαθμό της Πανήγυρης)

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Αφήστε τα μικρά παιδιά να έρθουν κοντά μου. 
Μην τα εμποδίζετε, 
διότι η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε όσους μοιάζουν με αυτά.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος εξέλεξες τον άγιο Ιωάννη Βαπτιστή 
για να μορφώσει χριστιανικά τους νέους,
ανάδειξε στην Εκκλησία σου διδασκάλους 
για να αφιερωθούν με όλη τους την καρδιά 
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στην ανθρώπινη και χριστιανική μόρφωση των νέων.
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

Α νά γνω σμα α πό το βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (39,5-10).

Η καρδιά του δικαίου αφοσιώνεται και επαγρυπνεί από την
αυγή για τον Κύριο που τον έπλασε και ενώπιον του Υψίστου θα
ικετεύει. Θα ανοίξει το στόμα του στην προσευχή και για τα α -
μαρ τήματά του θα ικετεύσει.

Αν ο μέγας Κύ ριος θε λή σει, θα τον γε μί σει με πνεύ μα γνώ-
σης. Και σαν βρο χή θα εκφέρει τους λό γους της σο φί ας του και
κα τά την προ σευ χή θα εμπιστευθεί στον Κύ ριο. Θα κα τευ θύ νει τη
σκέ ψη και την παιδεία του, και θα στοχάζεται τα μυ στή ρια του
Κυρίου.

Θα φα νε ρώ σει την παι δεί α της διδασκαλίας του και θα καυ -
χη θεί για τον νόμο της διαθήκης του Κυρίου.

Πολ λοί θα ε παι νέ σουν τη σύ νε σή του και ποτέ δεν θα λη σμο -
νη θεί. Η μνή μη του δεν θα ξε χα στεί και το ό νο μά του θα δια τη -
ρη θεί α πό γε νε ά σε γε νε ά. Τη σο φί α του θα δι η γού νται τα έ θνη
και η σύναξη θα α ναγ γέλ λει τον έπαινό του.

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριος ο άνθρωπος, 
που φοβάται τον Κύριο.

Ψαλμός 111

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.
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Δόξα και πλούτη στον οίκο του,*
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων.
Ανέτειλε μες στο σκοτάδι φως για τους δικαίους,* 
φιλάνθρωπος και σπλαχνικός και δίκαιος. Αντ.

Ευτυχής ο άνθρωπος που σπλαχνίζεται και δανείζει, †
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο:*
αυτός δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ του.
Αιώνια θα είναι η μνήμη του δικαίου,*
δεν πρόκειται να φοβηθεί από κακές αγγελίες. Αντ.

Γαλήνια είναι η καρδιά του, ελπίζει στον Κύριο, † 
η καρδιά του είναι ακλόνητη και δεν φοβάται,* 
κι 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.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Ρω μαί ους (10,10-18).

Α δελ φοί, με την καρ διά πι στεύ ει κα νείς ώ στε να φθά σει στη
δι και ο σύ νη, ε νώ με το στό μα ο μο λο γεί για να φθά σει στη σω τη -
ρί α. Λέ ει πράγ μα τι η Γρα φή: «Ο κα θέ νας που πι στεύ ει σ’ αυ τόν
δε θα ντρο πια στεί». Διότι δεν υ πάρ χει κα μιά δια φο ρά με τα ξύ Ιου -
δαί ου και Έλληνα, α φού εί ναι ο ί διος Κύ ριος ό λων, πλού σιος για
ό λους ε κεί νους που τον ε πι κα λού νται. Πράγ μα τι, «ο ποι οσ δή πο -
τε ε πι κα λε στεί το ό νο μα του Κυ ρί ου, θα σω θεί».

Πώς ό μως να ε πι κα λε στούν κά ποι ον στον ο ποί ο δεν πί στε -
ψαν; Και πώς να πι στέ ψουν σε κά ποι ον για τον ο ποί ο δεν ά κου -
σαν; Και πώς να α κού σουν χω ρίς κά ποι ον που να κη ρύ ξει; Και
πώς να κη ρύ ξουν αν δεν α πο στα λούν; Όπως εί ναι γραμ μένο:
«Πό σο εί ναι ω ραί α τα πό δια εκεί νων που ευ αγ γε λί ζουν τα α γα -
θά!» Αλ λά δεν υ πά κου σαν ό λοι στο Ευαγγέλιο. Λέ ει, πράγ μα τι, ο
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Η σαΐ ας: «Κύ ριε, ποι ος πί στε ψε ό σα ά κου σε α πό μας;». Άρα η πί -
στη προ έρ χε ται α πό την α κο ή και η α κο ή α πό το λό γο του Χρι -
στού. Αλ λά ρω τώ: μή πως δεν ά κου σαν; Βε βαι ό τα τα!

Σ’ ό λη τη γη δια δό θη κε η φω νή τους και μέ χρι τα πέ ρα τα της
γης τα λό για τους.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Ευλογημένος είσαι Πατέρα, Θεέ του ουρανού και της γης, 
διότι αποκάλυψες τα μυστήρια της Βασιλείας στα νήπια.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (18,1-6).

Εκείνη την ώ ρα πλη σί α σαν τον Ι η σού οι μα θη τές και του εί -
παν: «Ποι ος, ά ρα γε, εί ναι ο α νώ τε ρος στη Βα σι λεί α των ου ρα -
νών;» Κι α φού προ σκά λε σε έ να παι δί, το έ στη σε α νά με σά τους
και εί πε: «Α λή θει α σας λέ ω: αν δε με τα στρα φεί τε και γί νε τε ό -
πως τα παι διά, δε θα μπεί τε στη Βα σι λεί α των ου ρα νών. Ό ποι ος,
λοι πόν, τα πει νώ σει τον ε αυ τό του ό πως αυ τό το παι δί, αυ τός θα
εί ναι ο α νώ τε ρος στη Βα σιλεί α των ου ρα νών. Κι ό ποι ος δε χτεί έ -
να τέ τοι ο παι δί στο ό νο μά μου, δέ χε ται ε μέ να.

Κι ό ποι ος σκαν δα λί σει έ ναν απ’ αυ τούς τους μικρούς που πι -
στεύ ουν σε μέ να, τον συμ φέ ρει να του κρε μά σουν μια μυ λό πε τρα
στο λαι μό του και να κα τα ποντι στεί στα νε ρά της θά λασ σας.»

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας, με πνευ μα τι κή χα ρά, την ε πι ση μό τη τα της ε ορ τής

του α γί ου Ιω άν νη Βα πτι στή Δε λα σάλ, ας υ ψώ σου με προς το Θε ό
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τις τα πει νές μας δε ή σεις και ας του ζη τή σου με τη χά ρη να α κο -
λου θή σου με στη ζω ή μας τα α πα ρά μιλ λα πα ρα δείγ μα τα του α γί -
ου, λέ γο ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την Εκ κλη σί α, μη τέ ρα των α γί ων και φως του Θε ού μέ -
σα στον κό σμο, ώ στε με την κα θο δή γη ση του Α γίο υ Πα τέ ρα και
των Ε πι σκό πων, να κρα τά στο σω στό δρό μο το λα ό του Θε ού, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για τα πνευ μα τι κά τέ κνα, τους μα θη τές και τους ευ σε βείς
πι στούς του α γί ου Ιω άν νη Βαπτιστή Δε λα σάλ, ώ στε στο ι δα νι κό
ζω ής που πραγ μα το ποί η σε ο ί διος να βρί σκουν έ να κί νη τρο σκέ -
ψε ως και ζω ής ευ αγ γε λι κής, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για τους δα σκά λους και τους παι δα γω γούς, ώ στε να με τα δί -
δουν στους νέ ους, ό χι μό νο τα φώ τα της ε πι στή μης και της γνώ -
σης, αλ λά και τα ευ αγ γε λι κά δι δάγ μα τα της α γά πης, ας πα ρα κα -
λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για να μπο ρέ σουν, ό σοι υ πο φέ ρουν α πό την ε γκα τά λει ψη,
να βρουν, στην α γά πη του Θε ού και στην α δελ φι κή α γά πη, α να -
κού φι ση και πα ρη γο ριά στον πό νο τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο.

5. Για ό λους ε μάς, τους πα ρευ ρι σκό με νους σ’ αυ τή την Ευ χα -
ρι στία, ώ στε το πα ρά δειγ μα του α γί ου Ιω άν νη Βαπτιστή Δε λα -
σάλ να μας προ τρέ πει να ζού με με α γιό τη τα, ό πως έ ζη σε ε κεί νος,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Παντοδύναμε Θεέ, άκουσε με ευμένεια τις προσευχές μας,
που ο άγιος (μας πατέρας) Ιωάννης Βαπτιστής σου παρουσιά ζει,
και δώσε μας να γίνουμε μιμητές του, όπως ο ίδιος έγινε μιμητής
του Ιησού Χριστού του Υιού σου, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους
αιώνες των αιώνων.
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Δέηση προσκομιδής

Δέξου, Κύριε, αυτή τη θυσία, 
την οποία σου προσφέρει ο λαός σου, προς τιμή των αγίων σου, 
και κάνε χάρη στη συμμετοχή μας στο Μυστήριο αυτό, 
να εκφράζουμε με τη ζωή μας την άπειρη αγάπη σου. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 234.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενίσχυέ μας, Κύριε, με τα θεία σου Μυστήρια, 
για να μπορέσουμε, 
ακολουθώντας το παράδειγμα του αγίου Ιωάννη Βαπτιστή Δελασάλ, 
να αντλήσουμε την καλοσύνη, τη σοφία και τη γνώση,
από την πληρότητα του Ιησού Χριστού του Υιού σου, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

15 Μαΐου

Αγίου Ισιδώρου, Γεωργού

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ας χαίρεται η καρδιά όσων αναζητούν τον Κύριο.
Ζητείτε τον Κύριο και την δυναμή του,
αναζητείτε πάντοτε το πρόσωπό του.
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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

Α νά γνωσμα α πό την πρώτη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (1,26-31).

Α δελ φοί, πα ρα τη ρεί στε, πράγ μα τι ποιοι εί σθε ε σείς που κα -
λε στή κα τε. Δεν υ πάρ χουν α νά με σά σας πολ λοί σο φοί κα τά τη
σάρ κα, ού τε πολ λοί δυ να τοί ού τε πολ λοί ευ γε νείς στην κα τα γω -
γή. Αλ λά ο Θε ός διά λε ξε ό,τι ή ταν α νό η το στον κό σμο για να κα -
τα ντρο πιά σει τους σο φούς και ό,τι ή ταν α δύ να μο στον κό σμο
διά λε ξε ο Θε ός, για να κα τα ντρο πιά σει τους ι σχυ ρούς. Και ό σους
δεν έχουν ευ γε νι κή κα τα γω γή στον κό σμο και ό σους εί ναι πε ρι -
φρο νη μέ νοι διάλε ξε ο Θε ός, α κό μα και ό,τι δεν υ πάρ χει, για να
κα ταρ γή σει ό,τι υ πάρ χει και για να μην μπο ρεί κα νέ νας άν θρω -
πος να καυ χη θεί μπρο στά στο Θε ό. Χά ρη σ’ αυ τόν βρί σκε στε ε -
σείς με το Χρι στό Ι η σού, ο ο ποί ος έ γι νε για μας, α πό το Θε ό, σο -
φί α και δι και ο σύ νη και ε ξα γιασμός και α πο λύ τρω ση. Έ τσι, ό πως
έ χει γρα φεί: ό ποι ος καυ χιέ ται, για τον Κύ ριο ας καυ χιέ ται.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριος ο άνθρωπος,
που πορεύεται στους δρόμους του Κυρίου.
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Ψαλμός 127

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.* 
Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου κάνει άφθονο καρπό. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (19,16-21).

Τον και ρό ε κεί νο, κάποιος πλη σί α σε τον Ι η σού και του εί πε:
«Δι δά σκα λε, τι το κα λό να κά νω για να έ χω την αι ώ νια ζω ή;» Και
ε κεί νος του εί πε: «Για τί με ρω τάς σχε τι κά με το κα λό; Έ νας εί ναι
ο κα λός. Αλ λά αν θέ λεις να εισέλθεις στη ζω ή, τή ρη σε τις ε ντο λές».
Του λέ ει: «Ποιες;». Κι ο Ι η σούς εί πε: «Το μη φο νεύ σεις, μη μοι χέ -
ψεις, μην κλέ ψεις, μη δώ σεις ψευ δή μαρ τυ ρί α, τί μα τον πα τέ ρα
και την μη τέ ρα και θα α γα πή σεις τον πλη σί ον σου ό πως τον ε αυ -
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τό σου». Του λέει ο νε α ρός: «Ό λα αυ τά τα τή ρη σα. Σε τι, α κό μη υ -
στε ρώ;». Κι ο Ι η σούς του εί πε: «Αν θέ λεις να εί σαι τέ λει ος, πή γαι -
νε πού λη σε τα υ πάρ χο ντά σου και δώ σε τα στους φτω χούς και θα
έ χεις θη σαυ ρό στον ου ρα νό και έ λα και α κολού θη σέ με». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θε ός Πα τέ ρας θέ λη σε, με το νό μο της ερ γα σί ας, να κά νει

τον άν θρωπο συ νερ γά τη του στο έρ γο της δη μιο υρ γί ας και της
λύ τρω σης. Ας τον ι κε τεύ σου με, μέ σω του α γί ου Ι σι δώ ρου, να ει -
σα κού σει τα αι τή μα τά μας, λέ γο ντας:

Ευλόγησε, Κύριε, την εργασία μας.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σ’ ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σί ας, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο.

2. Για να λά βουν κά θε α ντα πό δο ση στους ου ρα νούς, όσοι με
τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν, για την Πρό νοι α και κα λο σύ νη του
Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, ό σοι εί ναι ε -
κτε θει μέ νοι σε πει ρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για να ευλογεί ο Κύριος τη γη μας και να δίνει άφθονους
τους καρπούς της, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν εξασφαλι-
σμένη την διατροφή τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα καλέ σου με
τον Κύ ριο.

Δώσε, Θεέ Πατέρα μας, στο λαό σου, πνεύμα υπομονής, ει -
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ρήνης και ευσέβειας, ώστε γνωρίζοντας και αγαπώντας εσένα με
όλη την ψυχή και την καρδιά του, να εκτελεί πάντα το θέλημά
σου κι έτσι να απολαμβάνει τις ευεργεσίες σου στην παρούσα
ζωή και να γίνει άξιος της αιώνιας ευτυχίας. Διά του Ι ησού Χρι -
στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες
των αιώνων.

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. 230-231.

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.
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19 Μαΐου

Αγίας Κυριακής, Παρθενομάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο

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

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε Θεέ, 
εσύ ο οποίος μας γεμίζεις χαρά σήμερα 
ενώ τελούμε τη μνήμη της αγίας Κυριακής, 
δώσε μας τη χάρη να βρίσκουμε στήριγμα στις αξιομισθίες εκείνης, 
την οποία θαυμάζουμε για την αγνότητα και το θάρρος 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.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από την πρώτη Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου
(3,15-18)

Αγαπητοί, να τιμάτε μέσα στις καρδιές σας τον Κύριο, το
Χριστό, και να είστε 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,
είναι καλύτερο να υποφέρετε κάνοντας το καλό, αν αυτό είναι το
θέλημα του Θεού, παρά κάνοντας το κακό.

Διότι και ο Χριστός έπαθε μια για πάντα για τις αμαρτίες,
δίκαιος για χάρη των αδίκων, ώστε να σας οδηγήσει στο Θεό.
Θανατώθηκε στη σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε στο Πνεύμα.

Λόγος του Κυρίου. 



93ΜΑΪΟΣ

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Θα σε υψώσω, Κύριε, επειδή με ανύψωσες.

Ψαλμός 30 (2 και 4.5-6.11-12α και 13β)

Θα σε υψώσω, Κύριε, επειδή με ανύψωσες*
και δεν άφησες να χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου.
Κύριε, τράβηξες έξω από τον άδη την ψυχή μου,*
ζωή μου ξαναέδωσες ώστε να μην κατεβώ στον λάκκο. Αντ.

Ψάλλετε στον Κύριο οι άγιοί του,*
δοξάστε τον ενθυμούμενοι την αγιότητά του.
Επειδή μία μόνο στιγμή διαρκεί το μένος του,*
η αγάπη του όμως μία ζωή ολόκληρη.
Αν το βράδυ έρθει στην αυλή το κλάμα,*
η χαρά το πρωί θα επιστρέψει. Αντ.

Άκουσε ο Κύριος και μ’ ελέησε,*
ο Κύριος έγινε βοηθός μου.
Το θρήνο μου σε χορό μετέτρεψες †
Κύριε Θεέ μου, θα σε δοξολογώ αιώνια. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Α´ Πε 4,14

Αλληλούια,
Αν σας βρίζουν εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είστε μακάριοι, 
διότι το Πνεύμα της δόξας και του Θεού αναπαύεται επάνω σας.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (10,26-33).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους Αποστόλους του: «Δεν
υπάρχει τίποτα που να είναι σκε πασμένο και που δε θα ξεσκεπα-
στεί και τίποτα το κρυφό που δε θα γίνει γνωστό. Ό,τι σας λέω
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στο σκοτάδι, εσείς να το πείτε στο φως, και ό,τι ακούτε στο αυτί,
κηρύξτε το επάνω στα δώματα.

Και να μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά
που δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αλλά να φοβάστε πε -
ρισσότερο εκείνον που μπορεί να κάμει και την ψυχή και το σώ -
μα να χαθούν στη Γέεννα. Δυο σπουργίτια δεν πουλιούνται για
μια δεκάρα; Και ένα από 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 ενώπιον των ανθρώπων, θα
τον ομολογήσω κι εγώ ενώπιον του Πατέρα μου που είναι στους ου -
ρανούς. 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

Α δελ φοί α γα πη τοί, 
Τε λώ ντας τη μνή μη της α γί ας παρ θενομάρτυρος Κυριακής,

ας α πευ θύ νου με στον Κύ ριο θερ μή πα ρά κλη ση, για την πι στή
τή ρη ση των ε ντο λών του και των ευ αγ γε λι κών α ρε τών μέ σα στον
κό σμο, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λες τις γυ ναί κες που ε ξα σκού νται στην ευ αγ γε λι κή τε -
λει ό τη τα, ώ στε να συ μπε ρι λη φθούν α νά με σα στις ε νάρε τες και συ -
νε τές παρ θέ νες της πα ρα βο λής, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για ό λους τους νέ ους και τις νέ ες, ώ στε με την έ ντι μη και α γνή ζω -
ή τους να καλ λιερ γούν υ ψη λά ι δα νι κά, ας πα ρα καλέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για τις Ιε ρές Μο νές και τα ευ α γή ι δρύ μα τα που α ντι με τω πί -
ζουν δύ σκο λες κα τα στά σεις, ώ στε με τη δι και ο σύ νη και την α γά -
πη να ξε πε ρά σουν κά θε δυ σκο λί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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4. Για ό λους ε μάς, για να μά θου με να ζού με κά θε ημέ ρα για τη
Βα σι λεί α του Θε ού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Κύριε Θεέ μας, εσύ που δείχνεις έλεος στα πλάσματά σου,
άκουσε τις παρακλήσεις μας, και με τη μεσιτεία της αγίας παρ-
θενομάρτυρος Κυριακής, δώσε μας τη βοήθειά σου. Διά του Ι η-
σού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους
αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Τα δώρα τα οποία σου προσφέρουμε, Κύριε,
τιμώντας την αγία Κυριακή,
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. 232-233.

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. Αλληλούια).

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
ο οποίος έστεψες την αγία Κυριακή,
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.
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Πέμπτη της Στ´ Εβδομάδας του Πάσχα

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Πανήγυρη

Στη θεία Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πραξ 1,11

Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και κοιτάζετε στον ουρανό;
Όπως είδατε τον Ιησού να ανέρχεται στον ουρανό,
έτσι θα έλθει και πάλι. Αλληλούια. 

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση

Παντοδύναμε Πατέρα, 
χορήγησέ μας να σκιρτούμε από ιερή χαρά
και να ευφραινόμαστε με ευσεβή ευγνωμοσύνη,
διότι η Ανάληψη στους ουρανούς του Ιησού Χριστού, του Υιού σου,
είναι εξύψωση της ανθρώπινης φύσεώς μας
και εμείς, μέλη του σώματός του, ελπίζουμε να φθάσουμε στη δόξα,
όπου έφθασε ο Ιησούς Χριστός,
ο οποίος είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας.
Διά του ιδίου 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

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

Το πρώτο βιβλίο το έγραψα, Θεόφιλε, για όλα αυτά που έπραξε
και δίδαξε ο Ιησούς, μέχρι την ημέρα που, μέσω του Αγίου Πνεύμα-
τος, έδωσε εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους εξέλεξε, και ανα-
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λήφθηκε. Σ’ αυτούς και παρουσίασε τον εαυ τό του ζωντανό μετά το
πάθος του, με πολλές αποδείξεις, ενώ φανερωνόταν σ’ αυτούς για
σαράντα ημέρες και τους έλεγε τα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. 

Κι ενώ έτρωγε μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομα-
κρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχε-
ση του Πατέρα «που ακούσατε από μένα, ότι, ενώ ο Ιωάννης
βάπτισε σε νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε σε Πνεύμα Άγιο όχι
πολλές ημέρες μετά από αυτές».

Αυτοί, λοιπόν, όταν συγκεντρώθηκαν, τον ρωτούσαν λέγο-
ντας: «Κύριε, μήπως κατά τον καιρό αυτό θα αποκαταστήσεις τη
βασιλεία στον Ισραήλ;». Τους είπε τότε: «Δεν ανήκει σε σας να
γνωρίσετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέρας έθεσε στη δική του
εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη, όταν έλθει το Άγιο Πνεύμα
επάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ και σ’
όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και ως τα πέρατα της γης». 

Και όταν είπε αυτά, ενώ αυτοί κοίταζαν, ανυψώθηκε, και μια
νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και καθώς ατένιζαν στον
ουρανό, ενώ εκείνος απομακρυνόταν, τότε δύο άνδρες στάθη-
καν με ενδυμασίες λευκές, οι οποίοι και τους είπαν: «Άνδρες
Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός, ο Ιη -
σούς, που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έλθει, με
αυτό τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Εν μέσω αλαλαγμών ο Θεός ανέβηκε,* 
ο Κύριος στον ήχο της σάλπιγγας.
ή
Αλληλούια.

Ψαλμός 47 (2-3.6-7.8-9)

Όλα τα έθνη χειροκροτήστε,* 
αλαλάξτε στον Θεό με φωνή αγαλλίασης. 
Επειδή φοβερός ο Κύριος, ο Ύψιστος,*
βασιλέας μέγας σε όλη τη γη επάνω. Αντ.
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Εν μέσω αλαλαγμών ο Θεός ανέβηκε,* 
ο Κύριος στον ήχο της σάλπιγγας. 
Ψάλλετε στον Θεό, ψάλλετε,*
ψάλλετε στον βασιλέα μας, ψάλλετε. Αντ.

Επειδή ο Θεός είναι όλης της γης ο βασιλέας,*
ψάλλετε περίτεχνα. 
Βασίλευσε ο Θεός επάνω στα έθνη,* 
ο Θεός κάθεται επάνω στον άγιό του θρόνο. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς
τους Εφεσίους (1,17-23).

Αδελφοί, ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας
της δόξας, να σας δίνει Πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης για να
τον γνωρίσετε. Τον παρακαλώ να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς
σας για να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα του καλέσματος που
σας έκαμε, ποιος είναι ο πλούτος της ένδοξης κληρονομιάς του
ανάμεσα στους αγίους, και πόσο υπερβολικά μεγάλο είναι το
μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με
την ισχυρή ενέργεια που έχει η δύναμή του.

Αυτή τη δύναμη φανέρωσε στο Χριστό, όταν τον ανάστησε
απ’ τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του, στα
επουράνια, επάνω από κάθε αρχή και εξουσία, δύναμη και κυ -
ριότητα, επάνω από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο σ’ αυτό
τον κόσμο αλλά και στο μελλοντικό. 

Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και τον όρισε κεφα-
λή, επάνω απ’ όλα, στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα
του, η πληρότητα εκείνου που γεμίζει τα πάντα σε καθετί.

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 28,19.20

Αλληλούια,
«Πηγαίνετε, λοιπόν, και κάμετε μαθητές μου όλα τα έθνη», λέει
ο Κύριος,
«εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου».
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο
Κύκλος Α´

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (28,16-20).

Τον καιρό εκείνο, οι ένδεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία,
στο βουνό που ο Ιησούς τους είχε ορίσει. Και, όταν τον εί δαν, τον
προσκύνησαν, ενώ κάποιοι αμφέβαλαν. 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, βα -
πτίζοντας 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 συ ντέλεια
του κόσμου».

Λόγος του Κυρίου.

Κύκλος Β´

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

Τον καιρό εκείνο, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους ένδεκα και
τους είπε: «Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, ενώ όποιος
δεν πιστέψει θα καταδικαστεί. Αυτά είναι τα σημεία που θα συ -
νοδεύσουν όσους πιστέψουν: θα διώχνουν δαιμόνια στο όνομά
μου, θα μιλούν νέες γλώσσες, θα πιάνουν φίδια και, αν πιουν κά -
τι δηλητηριώδες, δε θα τους βλάψει, θα βάζουν τα χέρια τους
επάνω σε αρρώστους, κι αυτοί θα θεραπεύονται».

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

Λόγος του Κυρίου.

Κύκλος Γ´

Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (24,46-53).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του: «Έτσι
έλεγαν οι Γραφές ότι πρέπει να πάθει ο Χριστός και να αναστη-
θεί την τρίτη ημέρα και να κηρυχτεί στο όνομά του μετάνοια σε
όλα τα έθνη για την άφεση των αμαρτιών, αρχίζοντας από την
Ιερουσαλήμ. Εσείς θα είστε οι μάρτυρες όλων αυτών. Κι εγώ θα
στείλω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σας. Εσείς, όμως,
καθίστε στην πόλη ωσότου ενδυθείτε δύναμη από ψηλά».

Τότε τους οδήγησε έξω μέχρι τη Βηθανία και, σηκώνοντας τα
χέρια του, τους ευλόγησε. Κι ενώ τους ευλογούσε, απομακρύν-
θηκε απ’ αυτούς κι ανέβηκε στον ουρανό. Αυτοί τότε, τον προ-
σκύνησαν και επέστρεψαν πίσω στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη
χαρά κι ήταν συνεχώς στο ναό ευλογώντας το Θεό.

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Αδελφοί αγαπητοί,
Ο επουράνιος Πατέρας έθεσε στα χέρια του Υιού του κάθε

εξουσία και κάθε δύναμη. Αυτός μεσιτεύει για μας. Με πίστη,
λοι πόν, ας ψάλλουμε:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την Εκκλησία, που είναι το Σώμα του Χριστού, ώστε με
πιστότητα να συνεχίζει μέσα στον κόσμο την αποστολή του Κυ -
ρίου της, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.
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2. Για τους λαούς του κόσμου και τους κυβερνήτες τους, ώστε
να θέτουν όλα τα υλικά μέσα στην υπηρεσία της παναθρώπινης
αδελφοσύνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

3. Για να γνωρίσουν την ελευθερία όσοι καταδυναστεύονται,
την αγάπη όσοι μισούν και μισούνται, την αλήθεια όσοι βρίσκο-
νται στο σκοτάδι του ψεύδους και της αμάθειας, ας παρακαλέ-
σουμε τον Κύριο.

4. Για όλους εμάς, εδώ συναγμένους, ώστε να λάβουμε μέρος
στη δόξα του Κυρίου Ιησού, κληρονομώντας τη Βασιλεία του
Θεού Πατέρα μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Θεέ Πατέρα, εσύ που επιθυμείς όπως τα πάντα στον κόσμο
πορεύονται προς το Ιησού Χριστό, τέλος και ολοκλήρωση των
πά ντων, χορήγησε το Πανάγιο Πνεύμα σου στην Εκκλησία και
στο κόσμο ολόκληρο, ώστε τα πάντα να προχωρούν προς αυτή
την κατεύθυνση. Διά του Ι η σού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποί-
ος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Δέηση προσκομιδής

Θυσία δοξολογίας σου προσφέρουμε, Κύριε, 
για τη θαυμαστή Ανάληψη του Υιού σου, 
και σε παρακαλούμε, 
χάρη σ’ αυτή την ιερή συναλλαγή
να υψωθούμε μαζί του στη χαρά την ουράνια. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: Της Αναλήψεως του Κυρίου 

† 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 σ’ ευχαριστούμε, Κύριε,
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Διότι ο Κύριος Ιησούς, ο Βασιλέας της δόξας,
θριαμβευτής επάνω στην αμαρτία και στο θάνατο, 
ενώπιον των έκθαμβων αγγέλων,
αναλήφθηκε (σήμερα) στων ουρανών τα ύψη.
Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων,
κριτής του κόσμου και Κύριος των δυνάμεων, 
δεν αποχωρίστηκε την ταπεινή ανθρώπινη φύση μας,
αλλά μας έδωσε τη βεβαιότητα
ότι και εμείς, τα μέλη του, θα φθάσουμε
εκεί όπου εκείνος, κεφαλή και αρχή μας,
προηγήθηκε στην αιώνια δόξα.

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…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία 

Εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα
ως την συντέλεια του κόσμου. Αλληλούια.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, 
που αξιώνεις η Εκκλησία σου, ενώ πορεύεται στη γη,
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να γεύεται τα ουράνια Μυστήρια,  
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε, να επιθυμούμε την αιώνια πατρίδα,
όπου ήδη έχεις ανυψώσει την ανθρώπινη φύση μας. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Επίσημη Ευλογία απόλυσης

† Ο παντοδύναμος Θεός, του οποίου ο Mονογενής Yιός σήμε-
ρα δια πέ ρασε τα ύψη του ουρανού και σας άνοιξε τη θύρα για να
εισέλθε τε και εσείς εκεί όπου βρίσκεται εκείνος, είθε να σας ευ -
λογήσει.
– Αμήν.

† Όπως ο Ιησούς Xριστός φανερώθηκε στους μαθητές του
μετά την Ανάστασή του, έτσι όταν θα έλθει για την τελική κρίση,
να είναι για σας ευμενής και να σας χαρίσει την αιωνιότητα.
– Αμήν.

† Kαι εφόσον πιστεύετε ότι κάθισε στα δεξιά του Πατέρα στη
λα μπρότητα της δόξας του, είθε να διαπιστώσετε χαρού μενοι ότι
θα μένει πάντοτε μαζί σας μέχρι το τέλος του κόσμου, σύμφωνα
με την υπόσχεσή του.
– 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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Το Σάββατο της 3ης Εβδομάδας μετά την Πεντηκοστή

Της Αμίαντης Καρδίας της Παναγίας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ Ψλ 13[12],6

Θα χαρεί η καρδία μου για τη σωτηρία σου,
θα ψάλλω στον Κύριο, που με ευεργέτησε. 

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος προετοίμασες την Καρδία της Αειπαρθένου Μαρίας
ως άξια κατοικία του Αγίου Πνεύματος,
αξίωσε κι εμάς, χάρη στη μεσιτεία της,
να γίνουμε ναός της δόξας 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

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του Προφήτη Ησαΐα (61,9-11).

Οι απόγονοί τους θα α πο κτή σουν φή μη α νά με σα στα έ θνη,
και α νά με σα στους λα ούς, κα θέ νας που τους βλέ πει θα τους γνω -
ρί σει, διότι εί ναι ο λαός που ο Κύ ριος ευ λό γη σε. Θα ευ φραν θώ
τα μέ γι στα στον Κύ ριο. Η ψυ χή μου θα α γα λ λια  στεί στο Θε ό μου,
επει δή με έ ντυ σε με ι μά τιο σω τη ρί ας, με στό  λι σε με έν δυ μα δι -
και ο σύ νης, σαν έ να νυμ φί ο ευ πρε πι σμέ νο με στέμ μα και σαν μια
νύμ  φη στο λι σμέ νη με κο σμή μα τα. Ε πει δή ό πως η γη α να δί νει τη
βλά στησή της και ό πως ο κή πος εκ φύ ει ό σα σπέρ νο νται σ’ αυ -
τόν, έ τσι και ο Κύ ριος ο Θε ός θα κά νει τη δι και ο σύ νη και τον έ -
παινο να βλα στή σουν μπρο στά σε ό λα τα έ θνη. 

Λό γος του Κυ ρί ου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Σκίρτησε η καρδιά μου για τον Κύριο το σωτήρα μου.

Από την Ωδή του Σαμουήλ (1 Σαμ.2,1.4-5.7-7.8)

Σκίρτησε η καρδιά μου για τον Κύριο,*
ανύψωσε ο Θεός το καταβεβλημένο πνεύμα μου·
τώρα γελάει το στόμα μου για τους εχθρούς μου,*
χαίρομαι για τη σωτηρία σου. Αντ.

Έσπασαν των ισχυρών τα τόξα,*
και οι αδύναμοι με δύναμη περιζώστηκαν.
Βγήκαν οι χορτασμένοι για το ψωμί να μοχθήσουν,* 
και οι πεινασμένοι έπαψαν πια να έχουν ανάγκη.
Πολλά παιδιά γέννησε η στείρα,* 
και αυτή που είχε πολλά παιδιά μαράθηκε. Αντ.

Θανατώνει και ζωογονεί ο Κύριος,*
κατεβάζει στον άδη και ανεβάζει.
Ο Κύριος άλλους καθιστά φτωχούς και άλλους πλούσιους,* 
ταπεινώνει κι ανυψώνει. Αντ.

Ανασηκώνει τον δυστυχή από το χώμα,* 
και τον φτωχό μεσ’ από την κοπριά τον ανυψώνει, 
για να τον βάλει να καθίσει με τους άρχοντες,* 
και θρόνο δόξας να του δώσει. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάρια η Αειπάρθενος Μαρία
που κρατούσε το Λόγο του Θεού στην καρδιά της και τον μελετούσε.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Ά γιο Ευαγγέλιο (2,41-51).

Κά θε χρό νο, οι γο νείς του Ι η σού πή γαι ναν στην Ιε ρου σα λήμ,
για τη γιορ τή του Πά σχα. Όταν ο Ι η σούς έ γι νε δώ δε κα χρο νών,
α νέ βη καν και πά λι, σύμ φω να με το έ θι μο της γιορ τής. Όταν τέ -
λει ω σαν οι μέ ρες, κι ε νώ ε κεί νοι ε πέ στρε φαν, το παι δί Ι η σούς
πα ρέ μει νε στην Ιε ρου σα λήμ και οι γο νείς του δεν το γνώ ρι ζαν.
Ε πει δή νό μι σαν ό τι βρι σκό ταν α νά με σα στους άλ λους, περ πά τη -
σαν πο ρεί α μιας μέ ρας και τον α να ζη τού σαν α νά με σα στους
συγ  γε νείς και τους γνω στούς. Κι ε πει δή δεν τον βρή καν γύ ρι σαν
πί σω στην Ιε ρου σα λήμ, α να ζη τώ ντας τον. Και τον βρή καν με τά
α πό τρεις μέ ρες στο να ό, να κά θε ται α νά με σα στους νο μο δι δα -
σκά λους, να τους α κού ει και να τους ρω τά. Όλοι ό σοι τον άκου -
γαν ή ταν έκ πλη κτοι για τη σο φί α και τις α πα ντή σεις του. Όταν
οι γο νείς του τον είδαν έ μει ναν έκ πλη κτοι και η μη τέ ρα του τού
εί πε: «Παι δί μου, για τί μας συ μπε ρι φέρ θη κες έ τσι; Ο πα τέ ρας
σου κι ε γώ, γε μά τοι α γω νί α σε α να ζη τού σα με». Κι ο Ι η σούς τους
εί πε: «Για τί με α να ζη τού σα τε; Δε γνω ρί ζα τε ό τι ε γώ πρέ πει να
εί μαι στο σπί τι του Πα τέ ρα μου;» Αλ λά ε κεί νοι δεν κα τά λα βαν
το λό γο που τους εί πε.

Κα τέ βη κε τό τε μα ζί τους και πή γε στη Να ζα ρέτ και ή ταν
υπο ταγ μέ νος σ’ αυ τούς. Αλ λά η μη τέ ρα του δια τη ρού σε ό λα αυ -
τά τα λό για στην καρ διά της. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας δο ξά ζου με το Θε ό που θέ λη σε να εί ναι η Μα ρί α α γα πη -

τή και α ξιο σέ βα στη στις καρ διές των πι στών του α πό γε νεά σε
γε νε ά και με ευ λά βει α ας πού με:

Πρόσβλεψε Κύριε στην κεχαριτωμένη και εισάκουσέ μας.
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1. Ο Λό γος σου ο αι ώ νιος, Κύ ριε, που διά λε ξε τη Θε ο τό κο Μα -
ρί α ως ά φθαρ τη κα τοι κί α του, ας μας ε λευ θε ρώ σει α πό τη φθο -
ρά της α μαρ τί ας. Σε παρακαλούμε.

2. Στο πρό σω πο της Μα ρί ας, που ή ταν υ πά κου η στο Λό γο σου
και πι στή στο θέ λη μά σου, μας δεί χνεις το πρό τυ πο της ει κόνας
της Εκ κλη σί ας. Χά ρη στη με σι τεί α της, κά νε μας α λη θι νούς μα -
θη τές του Χρι στού. Σε παρακαλούμε.

3. Ε σύ Κύ ριε, που μας έ δω σες τη Μα ρί α φι λεύ σπλα χνη Μη τέ -
ρα, δώ σε μας τη χά ρη να αι σθα νό μα στε στους κα θη με ρι νούς κιν -
δύ νους τη μη τρι κή της προ στα σί α. Σε παρακαλούμε.

4. Όταν συ να ντά με δυ σκο λί ες και βά σα να, ό ταν με την α μαρ -
τί α χά νου με την α γά πη σου, μέ σω της Πα να γί ας, δώ σε μας να μη
χά νου με πο τέ την ελ πί δα μας στην κα λοσύ νη σου. Σε παρακα-
λούμε.

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, είσαι θαυμαστός στο έργο
σου, διότι με την Αειπάρθενο Μαρία έδωσες αντάξια κατοικία
στον Υιό σου και σε μας μιας στοργική μητέρα. Δώσε μας τη χά -
ρη να ζούμε πάντοτε κάτω από τη μητρική της προστασία. Διά
του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Στρέψε, Κύριε, το ευσπλαχνικό σου βλέμμα
στις δεήσεις και στα δώρα
τα οποία σου προσφέρουν οι πιστοί σου,
τελώντας τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου
ώστε σ’ εσένα να είναι ευπρόσδεκτα
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. 225-227.
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Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 2, 19

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

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε Κύριε, 
αφού γίναμε κοινωνοί της αιώνιας λυτρώσεως, 
εορτάζοντας τη μνήμη της Μητέρας του Υιού σου, 
χορήγησέ μας να καυχόμαστε για την πληρότητα της χάρης σου 
και να αισθανόμαστε να αυξάνει συνεχώς η σωτηρία. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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13 Ιουνίου

Αγίου Αντωνίου της Παδούης,
Πρεσβυτέρου και Διδασκάλου της Εκκλησίας

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Οι ιερείς σου ας ενδυθούν δικαιοσύνη, Κύριε,
και οι πιστοί σου ας αγάλλονται (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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό βι βλί ο του Προ φή τη Η σα ΐ α (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 

Αντίφωνο: Τα ελέη του Κυρίου αιώνια θα ψάλλω.

Από τον Ψαλμό 88

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.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 4,18-19

Αλληλούια,
Ο Κύριος με έχρισε για να ευαγγελίζομαι στους πράους.
Με απέστειλε να κηρύξω ελευθερία στους αιχμαλώτους.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (10,1-9).

Τον και ρό ε κεί νο ο Ι η σούς διάλεξε άλ λους ε βδο μή ντα δύ ο
μα θη τές και τους έ στει λε α νά δύ ο πριν α πό εκεί νον σε κά θε πό -
λη και σε κά θε τό πο απ’ ό που έ μελ λε να πε ρά σει. Και τους έ λε -
γε: «Ο θε ρι σμός εί ναι πο λύς, οι ερ γά τες ό μως εί ναι λί γοι. Πα ρα -
κα λέ στε, λοι πόν, τον κύ ριο του θε ρι σμού να στεί λει ερ γά τες στο
θε ρι σμό του. Πη γαί νε τε! Σας στέλ νω σαν αρ νιά α νά με σα σε λύ -
κους. Μην κρα τά τε μαζί σας χρή μα τα, μή τε σα κί διο, μή τε σαν -
δά λια και να μη χαι ρε τήσετε κα νέ να στο δρό μο σας. Και σε ό -
ποιο σπί τι μπεί τε, πρώ τα να λέ τε: «Ει ρή νη σ’ αυ τό το σπί τι». Κι
αν ε κεί υ πάρ χει τέ κνο ει ρή νης, η ει ρή νη σας θα α να παυ θεί ε πά -
νω του. Αλ λιώς θα ε πι στρέ ψει σε σας. Σ’ αυ τό το σπί τι να μέ νε τε
τρώ  γο ντας και πί νο ντας απ’ ό,τι έ χουν, διό τι στον ερ γά τη α ξί ζει
ο μι σθός του. Μην πη γαί νε τε α πό σπί τι σε σπί τι. Και σ’ ό ποι α πό -
λη μπεί τε και σας δέ χο νται, να τρώ τε ό,τι σας πα ρα θέ τουν και να
θε ρα πεύ ε τε τους αρ ρώ στους που υ πάρ χουν ε κεί και να τους λέ -
τε: «έ φθα σε για σας η Βα σι λεί α του Θε ού».

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του αγίου Α ντω νί ου, ας πα ρα κα λέ σου -

με τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α νά γκες ό λου του κό -
σμου, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σ’ ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σίας, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για να λά βουν κά θε α ντα πό δο ση στους ου ρα νούς, ό λοι ε κεί -
νοι, που με τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν, για τη Θεί α Πρό νοι α και κα λο σύ -
νη του Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, όσοι εί -
ναι ε κτε θει μέ νοι σε πει ρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. (Για τους ευ ερ γέ τες του ιε ρού αυ τού Να ού, ζω ντα νούς και
νε κρούς, ώ στε να λά βουν στη Βα σι λεί α των ου ρα νών το στε φά νι
του δι καί ου, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.)

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα κα λέσου με
τον Κύ ριο.

Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, ταπεινά σε παρακαλούμε, η
ευσπλαχνία σου να ανακουφίσει όλους αυτούς, για τους οποίους
σου απευθύνουμε την προσευχή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων.
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Δέηση προσκομιδής

Είθε να σου είναι ευάρεστη, Κύριε,
η θυσία που με χαρά σου προσφέρουμε σήμερα,
εορτή του αγίου Αντωνίου,
με την προτροπή του οποίου κι εμείς όλοι
σε αινούμε και σε δοξάζουμε.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 234.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εφόσον με το Μυστήριο αυτό μας χορηγείς τη θεία δύναμη, 
κάνε επίσης, σε παρακαλούμε,
χάρη στο παράδειγμα του μακαρίου Αντωνίου,
να αναζητούμε εσένα πάνω απ’ όλα
και να ζούμε σ’ αυτό τον κόσμο τη ζωή του νέου ανθρώπου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

24 Ιουνίου

ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο

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.
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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.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του Προ φή τη Η σα ΐ α (49,1-6).

Ακούστε με, νησιά, και προσέξτε, λαοί μακρινοί. Ο Κύριος
με κάλεσε από τα μητρικά σπλάχνα, από τα σπλάχνα της μητέ-
ρας μου ανέφερε το όνομά μου, και έκανε το στόμα μου σαν ο -
ξεία μάχαιρα, με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του, και
με έκανε σαν εκλεκτό βέλος, με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου
είπε: «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ».
Και εγώ είπα: «Μάταια κόπιασα, για το τίποτε, και μάταια ανά-
λωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου, όμως, είναι μαζί με τον Κύριο
και η ανταμοιβή μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα, λοιπόν, λέει ο
Κύριος, αυτός που με έπλασε δούλο του από τα μητρικά σπλά-
χνα, για να επαναφέρω σ’ αυτόν τον Ιακώβ, και για να συγκε-
ντρωθεί σ’ αυτόν ο Ισραήλ. Και δοξάστηκα στα μάτια του Κυρί-
ου, και ο Θεός μου έγινε η δύναμή μου. Και είπε: «Είναι μικρό
πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ια -
κώβ, και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Θα σε δώ σω
ως φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι  τα πέρατα
της γης».

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

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

Ψαλμός 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. Αντ.

Διότι εσύ διαμόρφωσες την καρδιά μου,*
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

Α νά γνω σμα α πό τις Πρά ξεις των Α πο στό λων (13,22-26). 

Τον και ρό ε κεί νο έ λε γε ο Παύ λος: «Ο Θε ός α νά δει ξε ως βα σι -
λιά των πα τέ ρων το Δα βίδ, για τον ο ποί ο εί πε δί νο ντας μαρ τυ ρία:
“Βρή κα το Δα βίδ, το γιο του Ιεσ σαί, άν δρα κα τά την καρ διά μου,
ο ο ποί ος θα ε κτε λέ σει ό λα τα θε λή μα τά μου”. Α πό τους α πο γό νους
του, σύμ φω να με την υ πό σχε ση, ο Θεός έ φε ρε σω τή ρα στον Ισ ρα -
ήλ τον Ι η σού, α φού ο Ιωάν νης κή ρυ ξε πριν α πό την εί σο δό του
στον κό σμο βά πτι σμα με τά νοι ας σε ό λο το λα ό Ισ ρα ήλ. Κι ο Ιω άν -
νης κα θώς ο λο κλή ρω νε την πο ρεί α του έ λε γε: “Τι νο μί ζε τε πως εί -
μαι ε γώ; Δεν εί μαι ε γώ, αλ λά να, έρ χε ται με τά α πό ε μέ να αυ τός
του ο ποί ου δεν εί μαι ά ξιος να λύ σω το σαν δά λι των πο διών του”.
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Άνδρες α δελ φοί, γιο ί της γε νεάς του Α βρα άμ και ό σοι με τα -
ξύ σας εί σθε φο βού με νοι το Θε ό, για μας στάλθη κε ο λό γος αυ -
τής της σω τη ρί ας».

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,76

Αλληλούια,
Κι εσύ παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του Υψίστου,* 
διότι θα προπορευθείς πριν από τον Κύριο, για να ετοιμάσεις το
δρόμο του.  
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (1,57,66.80).

Ό ταν συ μπλη ρώ θη κε ο χρό νος για την Ε λι σά βετ να γεν νή -
σει, γέν νη σε έ να γιο. Ά κου σαν οι γεί το νες και οι συγ γε νείς της ό -
τι ο Κύ ριος δό ξα σε το έ λε ός του ε πά νω της και χαί ρο νταν μα ζί
της. Κι ό ταν έ φθα σε η ό γδο η μέ ρα ήλ θαν για την πε ρι το μή του
παι διο ύ και του έ δι ναν το ί διο ό νο μα του πα τέ ρα του Ζα χα ρί α. Α -
πά ντη σε τό τε η μη τέ ρα του και εί πε: «Ό χι, αλ λά θα ο νο μα στεί
Ιω άν νης». Της εί παν τό τε: «Κα νέ νας δεν υ πάρ χει α νά με σα στους
συγ γε νείς σου που να ο νο μά ζε ται με αυ τό το ό νο μα». Έ κα ναν
νεύ μα τα στον πα τέ ρα του για το πώς θέ λει να το ο νο μά σουν. Ε -
κεί νος ζή τη σε τό τε μια μι κρή πλά κα κι έ γρα ψε τα ε ξής: «Ιω άν -
νης εί ναι το ό νο μά του». Και ό λοι τό τε θαύ μα σαν. Κι α μέ σως α -
νοί χτη κε το στό μα του και λύ θη κε η γλώσ σα του και μι λού σε ευ -
λο γώ ντας το Θε ό. Φό βος τό τε έ πε σε πά νω σε ό λους τους γεί το -
νές των και ό λα αυ τά τα λό για δια δό θη καν σε ό λη την ο ρει νή πε -
ριο χή της Ιο υ δαί ας. Κι ό λοι ό σοι τα ά κου γαν τα φύ λα γαν στην
καρ διά τους λέ γο ντας: «Τι ά ρα γε θα γί νει αυ τό το παι δί;». Και,
πράγ μα τι, το χέ ρι του Κυ ρί ου ή ταν μα ζί του. Το παι δί με γά λω νε
και δυ νά μω νε στο πνεύ μα. Ζού σε σε ε ρη μι κές πε ριο χές μέ χρι την
η μέ ρα που εμ φα νί στη κε δη μόσια στον Ισ ρα ήλ.

Λόγος του Κυρίου.
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Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας ε πι κα λε στού με τα πει νά το έ λε ος του Θε ού, το ο ποί ο μας

φα νε ρώ θη κε α να δει κνύ ο ντας τον Ιω άν νη, Πρό δρο μο του Κυ ρί -
ου, λέ γο ντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για τους γιο υς του Ισ ρα ήλ, ώ στε να μπο ρέ σουν ν’ α να γνω ρί -
σουν τον Ι η σού Χρι στό ως Σω τή ρα του κό σμου, ό πως ο Ιω άννης
τον πα ρου σί α σε, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για την ευ η με ρί α και την τά ξη των ε θνών, ώ στε ό λοι οι πο -
λί τες να ε κτε λούν σω στά τις υ πο χρε ώ σεις τους, α πο λαμ βά νο ντας
ί σα δι και ώ μα τα, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για τους φτω χούς και τους κα τα διω κό με νους, ώ στε να α -
παλ λα γούν α πό τις δύ σκο λες συν θή κες στις ο ποί ες βρί σκο νται,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

4. Για ό λους ε μάς, ώ στε με τις κα λές μας δια θέ σεις να γί νου με
τέ λει ος λα ός του Θε ού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Ευλόγησε, Κύριε, το λαό σου, που ελπίζει στη μεσιτεία του
Πρόδρομου και Βαπτιστή Ιωάννη, και χορήγησέ του ό,τι με πί -
στη σου ζητά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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 ιδίου Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

29 Ιουνίου

ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Πανήγυρη

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.
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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

Α νά γνω σμα α πό τις Πρά ξεις των Α πο στό λων (12,1-11).

Ε κεί νο τον και ρό, ο βα σι λιάς Η ρώ δης συ νέ λα βε με ρι κούς της
εκ κλη σί ας για να τους κα κο ποι ή σει. Θα νά τω σε τον Ιά κω βο, τον α -
δελ φό του Ιω άν νη με ξί φος. Ό ταν εί δε ό τι ά ρε σε στους Ιο υ δαί ους,
προ χώ ρη σε και συ νέ λα βε και τον Πέ τρο. Ή ταν τό τε οι η μέ ρες της
ε ορ τής των Α ζύ μων. Τον έ πια σε και τον έ βα λε στη φυ λα κή, πα ρα -
δί νο ντάς τον σε τέσ σε ρις τε τρά δες στρα τιω τών για να τον φυ λά νε,
θέ λο ντας να τον πα ρου σιά σει στο λα ό με τά το Πά σχα. Κι ο μεν Πέ -
τρος φρου ρού νταν στη φυ λα κή, ε νώ προ σευ χή γι νό ταν συ νε χώς
α πό την εκ κλη σί α προς το Θε ό γι’ αυ τόν. 

Ό ταν ο Η ρώ δης έ με λλε να τον φέ ρει μπρο στά στο λα ό, ε κεί -
νη τη νύ χτα ο Πέ τρος κοι μό ταν με τα ξύ δυο στρα τιω τών, δεμέ νος
με δυο α λυ σί δες, και φύ λα κες μπρο στά στην πόρ τα φρου ρού σαν
τη φυ λα κή. Τό τε άγ γε λος Κυ ρί ου ήρ θε και φως έ λαμ ψε μέ σα στο
οί κη μα. Α φού κτύ πη σε την πλευ ρά του Πέ τρου τον ξύ πνη σε λέ γο -
ντας: «Σή κω γρή γο ρα». Και οι α λυ σίδες του έ πε σαν α πό τα χέ ρια.
Του εί πε τό τε ο άγ γε λος: «Ζώ σου και βά λε τα σαν δά λια σου». Και
το έ κα νε. Και του λέ ει: «Φό ρε σε το ε πα νω φό ρι σου και α κο λού θα
με». Και τό τε βγή κε α κο λου θώ ντας τον και δεν ή ξε ρε ό τι εί ναι α -
λη θι νό αυ τό που συ νέ βαι νε με τον άγ γε λο, αλ λά νό μι ζε πως έ βλε -
πε ό ρα μα. Α φού πέ ρα σαν την πρώ τη φρου ρά και τη δεύ τε ρη, έ -
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φθα σαν μπρο στά στη σι δε ρέ νια πύ λη που ο δη γεί στην πό λη, η ο -
ποί α αυ τό μα τα τους α νοίχτη κε κι α φού βγή καν προ χώ ρη σαν σ’ έ -
να δρο μά κι και α μέ σως α πο μα κρύν θη κε ο άγ γε λος απ’ αυ τόν. Και
ο Πέ τρος συ νήλ θε και εί πε: «Τώ ρα κα τα λα βαί νω α λη θι νά ό τι έ -
στει λε ο Κύ ριος τον άγ γε λό του και με ε λευ θέ ρω σε α πό το χέ ρι του
Η ρώ δη και α πό κα θε τί που προσ δο κού σε ο λα ός των Ιο υ δαί ων».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Ο Κύριος με ελευθέρωσε,
απ’ όλους τους φόβους μου.

Ψαλμός 33

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.

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.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό τη δεύτερη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τον Τι μό θε ο (4,6-8.117-18).

Παι δί μου, Τι μό θε ε, ήρ θε η ώ ρα να χύ σω το αί μα μου σπον -
δή στο Θε ό, έ φτα σε ο και ρός να φύ γω α πό τον κό σμο. Α γω νί στη -
κα τον ω ραί ο α γώ να, έ τρε ξα το δρό μο ως το τέ λος, φύ λα ξα την
πί στη. Τώ ρα πια με πε ρι μέ νει το στε φά νι της δι και ο σύ νης, που μ’
αυ τό θα με α ντα μεί ψει ο Κύ ριος ε κεί νη την η μέ ρα, ο δί και ος κρι -
τής. Κι ό χι μό νο ε μέ να, αλ λά κι ό λους ε κεί νους που πε ρι μέ νουν
με α γά πη τον ερ χο μό του.

Ο Κύ ριος ό μως μου πα ρα στά θη κε και με δυ νά μω σε, για να
μπο ρέ σω να ο λο κλη ρώ σω το α πο στο λι κό μου έρ γο και ν’ α κού -
σουν το κή ρυγ μα ό λα τα έ θνη. Με γλί τω σε α πό το στό μα του λιο -
ντα ριο ύ. Ο Κύ ριος θα με γλι τώ σει κι α πό κά θε έρ γο κα κό, και θα
με σώ σει ο δη γώ ντας με στη Βα σι λεί α του την ου ρά νια. Ας εί ναι
δο ξα σμέ νος αι ώ νια! Α μήν. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 16,18

Αλληλούια,
Εσύ είσαι Πέτρος κι επάνω σ’ αυτήν την πέτρα 
θα οικοδομήσω την εκκλησία μου,* 
και οι πύλες του άδη δε θα την κατανικήσουν.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (16,13-19).

Ό ταν έ φθα σε ο Ι η σούς στα μέ ρη της Και σα ρεί ας του Φι λίπ -
που, ρώ τη σε τους μα θη τές του λέ γο ντας: «Οι άν θρω ποι ποιος λέ νε
ό τι εί ναι ο Υ ιός του αν θρώ που;» Κι ε κεί νοι εί παν: «Άλ λοι λέ νε ό τι
εί ναι ο Ιω άν νης ο Βα πτι στής, άλ λοι λέ νε πως εί ναι ο Η λί ας, και άλ -
λοι ο Ιε ρε μί ας ή κά ποι ος απ’ τους προ φή τες». Τους λέ ει: «Κι ε σείς
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ποι ος λέ τε ό τι εί μαι;» Α πα ντώ ντας ο Σί μων Πέ τρος, εί πε: «Ε σύ εί -
σαι ο Χρι στός, ο Υ ιός του Θε ού του ζω ντα νού». Κι ο Ι η σούς α πα -
ντώ ντας, του εί πε: «Μα κά ριος εί σαι, Σί μω να Βα ριω νά, ε πει δή δε
σου το α πο κά λυ ψε αυ τό ού τε σάρ κα ού τε αί μα, αλλά ο Πα τέ ρας
μου που βρί σκε ται στους ου ρα νούς. Κι ε γώ σου λέ ω: Ε σύ εί σαι Πέ -
τρος κι ε πά νω σ’ αυ τή την πέ τρα θα οι κο δο μή σω την εκ κλη σί α μου
και οι πύ λες του ά δη δε θα την κα τα νι κή σουν. Θα σου δώ σω τα
κλει διά της Βα σι λεί ας των ουρα νών κι αυ τό που θα δέ σεις πάνω
στη γη θα εί ναι δε μέ νο στους ου ρα νούς. Και αυ τό που θα λύ σεις
πά νω στη γη, θα εί ναι λυ μέ νο στους ου ρα νούς».

Λόγος του Κυρίου. 

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας με χα ρά την πα νή γυ ρη  των  κο ρυ φαί ων Α πο στό -

λων Πέ τρου και Παύ λου, ας ε πι κα λε στού με τη βο ή θει α του Κυ -
ρί ου για την α γί α του Θε ού Εκ κλη σί α, λέ γο ντας:

Κράτα, Κύριε, ενωμένη την Εκκλησία σου.

1. Για την α γί α του Θε ού Εκ κλη σί α, ώ στε να δια τη ρεί α κέ ραι η
τη φλό γα της πίστης και να τη με τα δί νει σ’ ό λο τον κό σμο, ας
προ σευ χη θού με.

2. Για τον ά γιο Πα τέ ρα, τον Πά πα (...), ώ στε στε ρε ω μέ νος α -
κλό νη τα πά νω στην πί στη του Πέ τρου, μα ζί με ό λους τους Επι -
σκό πους να ποι μαί νει το λα ό του Θε ού, ας προ σευ χη θού με.

3. Γι’ αυ τούς που κυ βερ νούν τα έ θνη, ώ στε α κο λου θώ ντας το
νό μο του Θε ού, να ε πι διώ κουν το κα λό της αν θρω πό τη τας, ας
προ  σευ χη θού με.

4. Γι’ αυ τούς που κα τα διώ κο νται για την πί στη τους, ώ στε με
τη βο ή θει α της προ σευ χής μας να α παλ λα γούν α πό την ε ξουσί α
των διω κτών τους, ας προ σευ χη θού με.
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5. Για ό λους εμάς, τους εδώ συ γκε ντρω μέ νους, ώ στε να προ -
σκαρ τε ρή σου με στην α λή θει α της α πο στο λι κής πί στης, ας προ -
σευ χη θού με. 

Κύριε και Θεέ, καταφυγή αυτών που πιστεύουν σ’ εσένα,
κοίταξε με ευμένεια το λαό σου που σε ικετεύει, και χάρη στη
μεσιτεία των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκπλήρωσε
τις ευσεβείς επιθυμίες μας. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου
μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

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
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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.

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. 





ΙΟΥΛΙΟΣ

11 Ιουλίου

ΑΓΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ,
ΑΒΒΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Υπήρξε άνδρας σεβάσμιας ζωής, 
ευλογημένος και στη χάρη και στο όνομα, 
ο οποίος αφού εγκατέλειψε την κατοικία και την περιουσία του
πατέρα του, 
επιθυμώντας να αρέσει μόνο στον Θεό, 
αναζήτησε το ένδυμα της αγιοσύνης.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Θεέ Πανάγαθε, εσύ ο οποίος κατέστησες τον άγιο αββά Βενέδικτο
επιφανή διδάσκαλο στην εξάσκηση της θείας Λατρείας,
αξίωσε και εμάς, σε παρακαλούμε,
να θέτουμε την αγάπη σου επάνω από όλα
και με γενναιότητα να προοδεύουμε στην οδό των εντολών 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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Πρώτο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από το βιβλίο των Παροιμιών (2,1-9).

Παιδί μου, αν δεχθείς τα λόγια μου και φυλάξεις μέσα σου
τις εντολές μου, για ν΄ακούσει το αφτί σου τη σοφία, στρέψε την
καρδιά σου και θα γνωρίσεις τη σύνεση.

Αν, λοιπόν επικαλεσθείς τη σοφία και στραφεί η καρδιά σου
προς τη σύνεση, αν την αναζητήσεις σαν να ήταν χρήματα και
ψάξεις να την βρείς σαν να ήταν θησαυρός, τότε θα κατανοήσεις
τι είναι ο φόβος του Κυρίου και θα ανακαλύψεις τη γνώση του
Θεού.

Πράγματι, ο Κύριος δίνει σοφία και γνώση, και σύνεση από
το στόμα του εκπορεύεται.

Σωτηρία φυλάττει για τους ευθείς και προστατεύει όσους πο -
ρεύονται σωστά. Διατηρεί τα μονοπάτια της δικαιοσύνης και προ -
φυλάττει τους δρόμους των αγίων. Τότε θα κατανοήσεις τη δι -
καιοσύνη και το δίκαιο, την ευθύτητα και κάθε καλό μονοπάτι.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Ο Κύριος με ελευθέρωσε
απ’ όλους τους φόβους μου.

Ψαλμός 33

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.
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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.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια, 
Μακάριοι οι πνευματικά φτωχοί
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (19,27-29)

Κατ’ εκείνον τον καιρό, είπε ο Πέτρος στον Ιησού: «Εμείς
αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι, λοιπόν, θα γίνει
μ΄εμάς;». Κι ο Ιησούς τους είπε: «Αλήθεια σας λέω: εσείς που με
ακολουθήσατε στη νέα δημιουργία, όταν ο Υιός του ανθρώπου
καθήσει στο θρόνο της δόξας του, κι εσείς θα καθήσετε σε δώδε-
κα θρόνους κρίνοντας τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ. Κι όποιος
άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή παι-
διά ή χωράφια για το όνομά μου, θα λάβει εκατονταπλάσια και
θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του α γί ου Βενεδίκτου, ας πα ρα κα λέ -

σουμε τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α νά γκες ό λου του
κό σμου, λέγο ντας:

Ει σά κου σέ μας, Κύ ριε.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σ’ ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σί ας, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

2. Για να λά βουν κά θε α ντα πό δο ση στους ου ρα νούς, ό λοι ε κεί -
νοι, που με τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας
πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν, για τη Θεί α Πρό νοι α και κα λο σύ -
νη του Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, όσοι εί -
ναι εκτεθειμένοι σε πει ρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο.

4. (Για τους ευ ερ γέ τες του ιε ρού αυ τού Να ού, ζω ντα νούς και
νε κρούς, ώ στε να λά βουν στη Βα σι λεί α των ου ρα νών το στε φά νι
του δι καί ου, ας πα ρα κα λέ σουμε τον Κύ ριο).

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα κα λέσουμε
τον Κύ ριο.

Θε έ, πα ντο δύ να με και αι ώ νιε, τα πει νά σε πα ρα κα λού με, η
ευ σπλα χνί α σου να α να κου φί σει ό λους αυ τούς, για τους ο ποί ους
σου α πευ θύ νου με την προ σευ χή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων.
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Δέηση προσκομιδής 

Κοίταξε ευσπλαχνικά, Κύριε,
τα τίμια αυτά δώρα τα οποία σου προσφέρουμε,
κατά την εορτή του αγίου Βενεδίκτου,
και αξίωσέ μας, ακολουθώντας το παράδειγμά του, 
και αναζητώντας εσένα,
να αποκτήσουμε τα δώρα 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. 230-231.

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

Ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε,
έχοντας λάβει την εγγύηση της αιώνιας ζωής,
αξίωσέ μας, ακολουθώντας τις προτροπές του αγίου Βενεδίκτου,
να υπηρετούμε με πιστότητα στο έργο σου
και ν’ αγαπούμε θερμά όλους τους αδελφούς μας.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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16 Ιουλίου

Αειπαρθένου Μαρίας του όρους Καρμήλου

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 

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

Α νά γνω σμα α πό το Πρώ το Βι βλί ο των Βα σι λει ών (18,42β-45α).

Ε κεί νες τις η μέ ρες ο Η λί ας α νέ βη κε στην κο ρυ φή του Καρ -
μή λου και έ σκυ ψε στη γη και έ βα λε το πρό σω πό του α νάμε σα στα
γό να τά του και εί πε στον υ πη ρέ τη του: α νέ βα, τώ ρα, κοί τα ξε
προς τη θά λασ σα. Και α νέ βη κε και κοί τα ξε προς τη θά λασ σα και
εί πε: δεν υ πάρ χει τί πο τε. Και ε κεί νος εί πε: Πή γαι νε πά λι μέ χρι ε -
φτά φο ρές. Και την έ βδομη φο ρά εί πε: Να, έ να μι κρό σύν νε φο,
σαν πα λά μη αν θρώ που, α νε βαί νει α πό τη θά λασ σα. Και εί πε: Πες
στον Α χα άβ, α νέ βα να ζεύ ξεις την ά μα ξά σου και να κα τε βείς για
να μη σε ε μπο δί σει η βρο χή. Και, εν τω με τα ξύ, ο ου ρα νός μαύ ρι -
σε α πό τα σύν νε φα και τον ά νε μο και έ πε σε με γά λη βρο χή. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Έλκυσέ μας, Υπεραγία Θεοτόκε, 
για να σε ακολουθούμε. 

Ψαλμός 14

Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στον οίκο σου;*
ποιος θα κατασκηνώσει στο άγιό σου όρος; Αντ.

Όποιος ακέραιος πορεύεται κι εργάζεται τη δικαιοσύνη,* 
όποιος λέει την αλήθεια στην καρδιά του, 
όποιος με τη γλώσσα του δεν συκοφάντησε,†
ούτε έκανε κακό στον πλησίον του,*
ούτε χλεύασε τον διπλανό του. Αντ.

Δείχνει στον πονηρό την περιφρόνησή του,*
ενώ εγκωμιάζει όσους τον Κύριο φοβούνται. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα 

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Γα λά τες (4,4-7). 

Α δελ φοί, ό ταν συ μπλη ρώ θη κε ο και ρός, ο Θε ός έ στει λε τον
Υ ιό του, που γεν νή θη κε α πό μια γυ ναί κα και υ πο τά χθη κε κά τω
α πό το νό μο, με σκο πό να ε ξα γο ρά σει ό σους βρί σκο νταν κά τω α -
πό το νό μο, ώ στε να α πο κτή σου με την υιο θε σί α. Ε πει δή εί σθε
παι διά, έ στει λε ο Θε ός το Πνεύ μα του Υ ιο ύ του στις καρ διές μας,
που φω νά ζει: «Α ββά, Πα τέ ρα!». Ο πό τε δεν εί σαι πια δού λος, αλ -
λά γιος. Κι αν εί σαι γιος, εί σαι και κλη ρο νό μος, με θέ λη μα του
Θε ού. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάριοι εκείνοι που ακούν το Λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευαγγέλιο (19,25-27).

Τον και ρό ε κεί νο στέ κο νταν, κο ντά στο σταυ ρό του Ι η σού, η
μη τέ ρα του και η α δελ φή της μη τέ ρας του, η Μα ρί α η γυ ναί κα
του Κλω πά και η Μα ρί α η Μα γδα λη νή. Ο Ι η σούς, λοι πόν, ό ταν
εί δε τη μη τέ ρα του και το μα θη τή που α γα πού σε να στέ κε ται δί -
πλα της, λέ ει στη μη τέ ρα του: «Γυ ναί κα, αυ τός εί ναι ο γιος σου».
Με τά λέ ει στο μα θη τή: «Αυ τή εί ναι η μη τέ ρα σου». Κι α πό ε κεί -
νη την ώ ρα, ο μα θη τής την πή ρε στο σπί τι του. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας δο ξά σου με το Θε ό που θέ λη σε να εί ναι η Μα ρί α α γα πη -

τή και α ξιο σέ βα στη στις καρ διές των πι στών του, α πό γε νε ά σε
γε νε ά. Ας πού με με ευ λά βεια:

Μαρία κεχαριτωμένη, ικέτευε για μας.

1. Θε έ Πα τέ ρα, ε σύ που μας έ δω σες τη Μα ρί α, μη τέ ρα στορ γι -
κή, δώ σε μας και τη χά ρη να αι σθα νό μα στε στους κα θη με ρι νούς
κιν δύ νους τη μη τρι κή της προ στα σί α. Σε παρακαλούμε.

2. Στο πρό σω πο της Μα ρί ας, προ ει κο νί ζεις, Κύ ριε, την Εκ κλη -
σί α σου. Βο ή θη σέ μας, χά ρη στη με σι τεί α της, να εί μα στε δρα -
στή ρια μέ λη του λαού σου. Σε παρακαλούμε.

3. Κύ ριε Θε έ, βα σι λιά του ου ρα νού και της γης, εσύ που έ θε σες
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τη Μα ρί α στα δε ξιά σου ως βα σί λισ σα, δώ σε μας τη χά ρη να
συμ  με τέ χου με στη δό ξα της. Σε παρακαλούμε.

4. Ε σύ που έ κα μες, Κύ ριε, την Παρ θέ νο Μα ρί α πλή ρως υ πο -
ταγ μέ νη στο Λό γο σου, κά νε κι ε μάς, σε πα ρα κα λού με, πι στούς
μα θη τές του Υ ιο ύ σου. Σε παρακαλούμε.

Θεέ Πατέρα, άκουσε την προσευχή μας και χάρη στη μεσι-
τεία της Θεοτόκου χορήγησέ μας αυτά που με εμπιστοσύνη σου
ζητούμε. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει
και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 225-227.

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. 
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17 Ιουλίου

Αγίας Μαρίνας, Παρθενομάρτυρος

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

Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θίο υς (1,26-31).

Α δελ φοί, δεν υ πάρ χουν α νά με σά σας πολ λοί σο φοί κα τά τη
σάρ κα, ού τε πολ λοί δυ να τοί ού τε πολ λοί ευ γε νείς στην κα τα γω -
γή. Αλ λά ο Θε ός διά λε ξε ό,τι ή ταν α νό η το στον κό σμο για να κα -
τα ντρο πιά σει τους σο φούς και ό,τι ή ταν α δύνα μο στον κό σμο
διά λε ξε ο Θε ός, για να κα τα ντρο πιά σει τους ι σχυ ρούς. Και ό σους
δεν έ χουν ευ γε νι κή κα τα γω γή στον κό σμο και ό σους εί ναι πε ρι -
φρονη μέ νοι διά λε ξε ο Θε ός, α κό μα και ό,τι δεν υ πάρ χει, για να
κα ταρ γή σει ό,τι υ πάρ χει και για να μην μπο ρεί κα νέ νας άν θρω -
πος να καυ χη θεί μπρο στά στο Θε ό. Χά ρη σ’ αυ τόν βρί σκε στε ε -
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σείς με το Χρι στό Ι η σού, ο ο ποί ος έ γι νε για μας, α πό το Θε ό, σο -
φί α και δι και ο σύνη και ε ξα για σμός και α πο λύ τρω ση. Έ τσι, ό πως
έ χει γρα φεί: ό ποι ος καυ χιέ ται, για τον Κύ ριο ας καυ χιέ ται. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Η ψυχή μας, σαν το πουλί διασώθηκε  
απ’ την παγίδα του κυνηγού. 

Από τον Ψαλμό 30

Γύρε πάνω μου το αυτί σου,*
επιτάχυνε και σώσε με.
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 Α´ Πε 4,14

Αλληλούια,
Αν σας βρίζουν εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είσθε μακάριοι,*
διότι το Πνεύμα της δόξας και του Θεού αναπαύεται επάνω σας. 
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον και ρό ε κεί νο, ο Ι η σούς έ λε γε σε ό λους: «Αν κά ποι ος θέ -
λει να έρ χε ται πί σω μου, ας α παρ νη θεί τον ε αυ τό του και ας ση -
κώ νει το σταυ ρό του κά θε μέ ρα και ας με α κο λου θεί. Διό τι ε κεί -
νος που θέ λει να σώ σει τη ζω ή του, θα τη χά σει. Κι αν κά ποι ος
χά σει τη ζω ή του για μέ να, αυ τός θα τη σώ σει. Σε τι, πράγ μα τι,
ω φε λεί ται ο άν θρω πος αν κερ δί σει ό λο τον κό σμο, χά σει, ό μως,
τον ε αυ τό του ή κα τα στρα φεί; Διό τι, ό ποι ος ντρα πεί για μέ να και
για τα λό για μου, ο Υιός του αν θρώ που θα ντρα πεί γι’ αυ τόν, ό -
ταν θα έλ θει μέ σα στη δό ξα του και στη δό ξα του Πα τέ ρα του και
των α γίων αγ γέ λων». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί, 
Τε λώ ντας τη μνή μη της α γί ας παρ θενομάρτυρος Μα ρί νας

ας α πευ θύ νου με στον Κύ ριο θερ μή πα ρά κλη ση, για την πι στή
τή ρη ση των ε ντο λών του και των ευ αγ γε λι κών α ρε τών μέ σα στον
κό σμο, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λες τις γυ ναί κες που ε ξα σκού νται στην ευ αγ γε λι κή τε -
λει ό τη τα, ώ στε να συ μπε ρι λη φθούν α νά με σα στις ε νάρε τες και συ -
νε τές παρ θέ νες της πα ρα βο λής, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για ό λους τους νέ ους και τις νέ ες, ώ στε με την έ ντι μη και α -
γνή ζω ή τους να καλ λιερ γούν υ ψη λά ι δα νι κά, ας πα ρα καλέ σου -
με τον Κύ ριο. 

3. Για τις Ιε ρές Μο νές και τα ευ α γή ι δρύ μα τα που α ντι με τω πί -
ζουν δύ σκο λες κα τα στά σεις, ώ στε με τη δι και ο σύ νη και την α γά -
πη να ξε πε ρά σουν κά θε δυ σκο λί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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4. Για ό λους ε μάς, για να μά θου με να ζού με κά θε μέ ρα για τη
Βα σι λεί α του Θε ού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Κύριε ο Θεός, εσύ που δείχνεις έλεος στα πλάσματά σου, ά -
κουσε τις παρακλήσεις μας, και με τη μεσιτεία της αγίας παρθέ-
νας Μαρίνας, δώσε μας τη βοήθειά σου. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων. 

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. 232-233.

Δέηση μετά την κοινωνία

Παντοδύναμε Θεέ,
εσύ ο οποίος στεφάνωσες την αγία Μαρίνα
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. 
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18 Ιουλίου 

Αγίου Αιμιλιανού, Μάρτυρος

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 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
ο οποίος ενίσχυσες το μάρτυρά σου Αιμιλιανό
ώστε να αγωνισθεί για τη δικαιοσύνη μέχρι το θάνατο,
κάνε, χάρη στη μεσιτεία του,
να υπομένουμε όλες τις δυσκολίες από αγάπη για σένα,
και με όλες μας τις δυνάμεις να τείνουμε προς εσένα,
ο οποίος είσαι η πηγή της ζωής.
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

Α νά γνωσμα α πό το βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (51,1-12).

Θα σε ευ χα ρι στώ, Κύ ριε, Βα σι λιά, και θα σε ε παι νώ, ε σέ να το
σω τή ρα μου, διό τι στά θη κες για μέ να βο η θός και υ πε ρα σπι στής μου
και λύ τρω σες το σώ μα μου α πό την α πώ λει α, α πό την πα γί δα της
κα κιάς γλώσ σας και α πό τα χεί λη που μη χα νεύ ο νται το ψέ μα. Ε νώ -
πιον εκεί νων που με πε ρι κύ κλω σαν έ γι νες βο η θός μου. Με το πλή -
θος του ε λέ ους σου και προς δόξα του ο νό μα τός σου, με λύ τρω σες
από τα ουρ λια χτά ε κεί νων που ζη τού σαν να με κατα σπα ρά ξουν, α -
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πό τα χέ ρια εκεί νων που ζητού σαν την ψυ χή μου, α πό τις α να ρίθ μη -
τες θλί ψεις που υ πό φε ρα, α πό την πυρά που με έπνιγε καθώς με πε-
ρι κύ κλω νε, από το κέντρο μιας φω τιάς όπου δεν κάηκα.

Με λύ τρω σες α πό τα βά θη των σπλά χνων του Ά δη, α πό
γλώσ   σα α κά θαρ τη και ψευ δο λό γο, α πό μια γλώσ σα ά δι κη, που με
συ κο φα ντού σε μπρο στά στο βα σι λιά. Η ψυ χή μου βρέ θη κε κο  ντά
στο θά να το, η ζω ή μου κα τέ βη κε μέ χρι την πόρ τα του Ά δη. Α πό
πα ντού με πε ριέ ζω ναν, κανείς δε με υ πε ρά σπι σε. Πε ριέ φε ρα το
βλέμ μα μου, ζη τώ ντας τη βο ή θει α των αν θρώ πων, αλ λά δε βρή κα
κα μιά υποστήριξη. Τό τε θυ μή θη κα το έ λε ός σου, Κύ ριε, και τις
ευ ερ γε σί ες που κά νεις α πό αιώ νες: ό τι σώ ζεις ό σους ελ πί ζουν σ’
ε σέ να και τους ε λευ θε ρώ νεις α πό τα χέ ρια των ε χθρών τους. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,* 
κι απ’ όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε.

Ψαλμός 33,1-9

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.
Ο δύστυχος κραύγασε †
κι ο Κύριος τον εισάκουσε*
κι απ’ όλες τις στενοχώριες του αυτός τον έσωσε. Αντ.
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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 Ιακ 1,12

Αλληλούια,
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει τον πειρασμό,* 
διότι όταν ξεπεράσει τη δοκιμασία / θα λάβει το στεφάνι της ζωής.
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Ά γιο Ευαγγέλιο (10,28-33).

Ε κεί νο τον και ρό εί πε ο Ι η σούς στους Απο στό λους του: «Μη
φοβάστε αυ τούς που σκο τώ νουν το σώ μα, αλ λά που δε μπο ρούν
να σκο τώ σουν την ψυ χή. Να φοβάστε πε ρισ σό τε ρο ε κεί νον που
μπο ρεί να κά μει να χα θούν στη Γέεννα, και την ψυ χή και το σώ -
μα. Δυο σπουρ γί τια δεν που λιο ύ νται για μια δε κά ρα; Και όμως,
έ να απ’ αυ τά δε θα πέ σει στο χώ μα χω ρίς να το θέ λει ο Πα τέ ρας
σας. 

Κι ε σάς, α κό μα και οι τρί χες της κε φα λής σας εί ναι με τρη -
μέ νες. Λοι πόν, μη φοβάστε. Ε σείς α ξί ζε τε πε ρισ σό τε ρο α πό πολ -
λά σπουρ γί τια.

Ο πό τε, ό ποι ος με ο μο λο γή σει μπρο στά στους αν θρώ πους,
θα τον ο μο λο γή σω κι ε γώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι
στους ου ρα νούς. Αλ λά ό ποι ος με αρ νη θεί μπρο στά στους αν θρώ -
πους κι ε γώ θα τον αρ νη θώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου που εί ναι
στους ου ρα νούς».

Λόγος του Κυρίου.



143ΙΟΥΛΙΟΣ

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Αιμιλιανού, ο ο ποί ος με το αί -

μα του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τα πει νά τον
Κύ ριο που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέ γο ντας:

Ενδυνάμωσε την πίστη μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για να απο κτή σει, το αί μα των Μαρ τύ ρων, τη με τα στρο φή
ε κεί νων που τους διώ κουν, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των Μαρ τύ ρων
τους θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ -
ριο.

4. Για να μας δυ να μώ νει το αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι στού
στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Προστάτευε Κύριε, το Λαό σου, που σε παρακαλεί στο ό -
νομα των Μαρτύρων σου, και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου ζη -
τά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Πανεύσπλαχνε Θεέ,
χορήγησε άφθονη την ευλογία σου επάνω σ’ αυτά τα δώρα
και στερέωσέ μας στην πίστη,
την οποία ο μακάριος Αιμιλιανός ομολόγησε,
χύνοντας το αίμα του.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233. 

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 Αιμιλιανού,
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.

25 Ιουλίου

ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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.
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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.

Όπου τελείται η θεία Λειτουργία με το βαθμό της Πανήγυρης διαβάζονται
τρία αναγνώσματα, ως εξής: Το 1ο από τις Πράξεις των Αποστόλων (1,6-
14). Ακολουθεί ο Αντιφωνικός Ψαλμός με το αντίφωνό του. Μετά
διαβάζεται το 2ο Αναγνωσμα (Β´ Κορ. 4,7-15), το Προκείμενο του Ευαγγε-
λίου και το Ευαγγέλιο. 

Πρώτο Ανάγνωσμα (όταν τελείται η λειτουργία με το βαθμό της Πανή-
γυρης)

Α νά γνω σμα από τις Πράξεις των Αποστόλων (1,6-14).

Τις ημέρες εκείνες όταν οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν ρω -
τούσαν τον Ιησού, λέγοντας: «Κύριε, μήπως κατά τον καιρό αυ τό
θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ;» Τους είπε τό τε:
«Δεν ανήκει σε σας να γνωρίσετε χρόνους ή καιρούς που ο Πατέ-
ρας έθεσε στη δική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη, όταν
έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου στην
Ιερουσαλήμ και σ’ όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και ως τα
πέρατα της γης». Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί κοίταζαν, ανυ-
ψώθηκε και μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και καθώς
ατένιζαν στον ουρανό, ενώ εκείνος απομακρυνόταν, τότε δύο
άνδρες στάθηκαν με ενδυμασίες λευκές, οι οποίοι και τους είπαν:
«Άνδρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε κοιτάζοντας στον ουρανό; Αυτός
ο Ιησούς, που αναλήφτηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έρθει,
με αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό».
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Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος που λέγεται
«Των Ελαιών», που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε απόσταση
πορείας που επιτρέπεται το Σάββατο. Και όταν εισήλθαν, ανέβη-
καν στο υπερώο όπου έμεναν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιά -
κωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος
και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμωνας ο Ζηλω-
τής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν ο -
μό ψυχα στην προσευχή, μαζί με τις γυναίκες και με τη Μαριάμ,
τη μητέρα του Ιησού και με τους αδελφούς του.

Λόγος του Κυρίου.

Δεύτερο Ανάγνωσμα (πρώτο όταν τελείται η λειτουργία με το βαθμό της
Εορτής)

Ανά γνω σμα α πό την δεύτερη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (4,7-15)

Αδελφοί, έχουμε ένα θησαυρό μέσα σε πήλινα σκεύη,
ώστε η υπεροχή της δύναμης να ανήκει στο Θεό και να μην
προέρχεται από εμάς. Υποφέρουμε τη θλίψη σε κάθε τι, αλλά
δε μας κα ταβάλλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, αλλά δεν
απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, αλλά δεν είμαστε εγκατα-
λειμμένοι. Μας χτυπούν, αλλά δε χανόμαστε. Πάντα και
παντού σηκώνουμε στο σώ μα μας τη νέκρωση του Ιησού, ώστε
και στο σώμα μας να φα νερωθεί η ζωή του Ιησού. Πράγματι,
εμείς οι ζωντανοί παραδινόμαστε συνεχώς στο θάνατο εξαι-
τίας 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, σύμφω-
να με εκείνο που λέει η Γραφή: «πίστεψα, γι’ αυτό και μίλη-
σα», και εμείς πιστεύουμε και γι’ αυτό και μιλούμε, γνωρίζο-
ντας ότι εκείνος που ανάστησε τον Κύριο Ιησού, μαζί με τον
Ιησού θα αναστήσει και εμάς και θα μας βάλει δίπλα του μαζί
με εσάς. Πράγματι, όλα είναι για σας. Έτσι ώστε η χάρη που
πλεόνασε να γίνει αιτία να αποδοθεί υπεράφθονη η ευχαρι-
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στία από ακόμα περισσότερους, για τη δόξα του Θεού.
Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,*
με αγαλλίαση θα θερίσουν. 

Ψαλμός 125

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 Ιω 15,16

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

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (20,20-28).

Τον και ρό ε κεί νο πλη σί α σε τον Ι η σού η μη τέ ρα των γιων
του Ζε βε δαί ου, μα ζί με τους γιο υς της, προ σκυνώ ντας τον και ζη -
τώ ντας του κά τι. Κι ε κεί νος της εί πε: «Τι θέ λεις;». Του α πα ντά:
«Να πεις να κα θί σουν αυ τοί οι δυο γιο ι μου, ο έ νας στα δε ξιά σου
κι ο άλ λος στα α ρι στε ρά σου, στη Βα σι λεί α σου». Α πα ντώ ντας, ο
Ι η σούς εί πε: «Δεν ξέ ρε τε τι ζη τά τε. Μπο ρεί τε να πιε ί τε το πο τή -
ρι που ε γώ πρό κει ται να πιώ;». Του λέ νε: «Μπο ρού με». Τους λέ -
ει: «Το πο τή ρι μου θα το πιε ί τε, αλ λά το να κα θί σε τε στα δε ξιά
μου και στα α ρι στε ρά μου δεν α νή κει σε μέ να να το δώ σω, αλ λά
θα δο θεί σε ε κεί νους για τους ο ποί ους ε τοι μά στη κε από τον Πα -
τέ ρα μου». 

Όταν το ά κου σαν οι δέ κα, α γα νά κτη σαν ε να ντί ον των δύο
α δελ φών. Αλ λά ο Ι η σούς τους κά λε σε και τους εί πε: «Γνω ρί ζε τε
ό τι οι άρ χο ντες των ε θνών α σκούν πά νω τους α πό λυ τη κυ ριαρ χί -
α και οι με γά λοι τα κα τα δυ να στεύ ουν. Δε θα εί ναι έ τσι α νά με σά
σας, αλ λά ε κεί νος που θέ λει με τα ξύ σας να γί νει με γά λος, θα εί -
ναι ο υ πη ρέ της σας. Και ό ποι ος θέ λει να εί ναι πρώ τος με τα ξύ
σας, θα εί ναι δού λος σας. Όπως και ο Υ ιός του αν θρώ που, ο ο -
ποί ος δεν ήλ θε για να υπη ρε τη θεί, αλ λά για να υ πη ρε τή σει και
να δώ σει τη ζω ή του ως λύ τρα για πολ λούς». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γαπη τοί,
Τε λώ ντας με ευ φρο σύ νη την ε πέ τει ο του μαρ τυ ρί ου του

αγί ου Α πο στό λου Ια κώ βου, ας ε πι κα λε στού με τη θεί α βο ή θει α
για την α γί α Εκ κλη σί α του Θε ού και για ό λες τις α νά γκες του κό -
σμου, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.
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1. Για την α γί α Εκ κλη σί α του Θε ού, ώ στε να δια τη ρεί α γνή τη
φλό γα της πί στης και να τη με τα δί δει σ’ ό λο τον κό σμο, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για τον ά γιο Πα τέ ρα, τον Πά πα (...), το διά δο χο του Πέ -
τρου, ώ στε μα ζί με τους δια δό χους των Α πο στό λων, τους Ε πι -
σκό πους ό λου του κό σμου, να κυ βερ νά το λα ό του Θε ού, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για τους χρι στια νούς που υ πο φέ ρουν για την πί στη τους, ώ -
στε ν’ α παλ λα γούν απ’ αυ τούς που τους κα τα διώ κουν, χά ρη στις
προ σευ χές μας, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, που συ γκε ντρω θή κα με σ’ αυ τό τον ιε ρό να -
ό, ώ στε να λα τρεύ ου με το Θε ό με τη βε βαι ό τη τα της α πο στο λι -
κής πί στης, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Κύριε και Θεέ μας, καταφύγιο όσων πιστεύουν σε σένα, ά -
κουσε τους πιστούς που σε παρακαλούν και με τη χάρη των
αγίων Αποστόλων σου, εκπλήρωσε τις επιθυμίες τους. Διά του Ι -
ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους
αιώνες των αιώνων.

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. 228-229.
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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. 

26 Ιουλίου

Αγίων Ιωακείμ και Άννης
Γονέων της Παναγίας

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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (44,1.10-15).

Ας επαινέσουμε τους ένδοξους άνδρες και τους προγόνους
μας στη γενεά τους.

Αυτοί είναι άνδρες αγαθοεργίας, οι ευεργεσίες τους δεν έ -
χουν λησμονηθεί.

Παραμένουν μαζί με τους απογόνους τους, καλή κληρονο-
μία είναι τα εγγόνια τους, και στις διαθήκες μένουν πιστοί οι
απόγονοί τους και τα παιδιά τους χάρη σ’ αυτούς.

Αιώνια παραμένουν οι απόγονοί τους και δεν θα αμαυρωθεί
η δόξα τους.

Τα σώματά τους ενταφιάστηκαν με ειρήνη και το όνομά
τους παραμένει από γενεά σε γενεά.

Τη σοφία τους θα διηγούνται οι λαοί και η σύναξη θα αναγ-
γέλλει τον έπαινό τους.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Του έδωσε ο Κύριος ο Θεός, 
το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του.

Από τον Ψαλμό 131

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.
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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 Λκ 2,25γ

Αλληλούια,
Περίμεναν την παρηγοριά του Ισραήλ* 
και το Άγιο Πνεύμα ήταν σ’ αυτούς.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (Μτ 13,16-17).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Μα -
κά ρια εί ναι τα δι κά σας μά τια διότι βλέ πουν και τα α φτιά σας
διότι ακού ν. Α λή θει α σας λέ ω: πολ λοί προ φή τες και δί και ο ι ε πι -
θύ μη σαν να δουν ό σα βλέ πε τε και δεν τα εί δαν, και να α κού σουν
ό σα α κού τε και δεν τα ά κου σαν»!

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη των Α γί ων Ιω α κείμ και Άν νας, γο νέ ων

της Θε ο τό κου Μα ρί ας, ας στρέ ψου με την σκέ ψη μας προς ε κεί -
νη που ο Θε ός α νέ δει ξε Μη τέ ρα του Υ ιο ύ του και μα ζί της ας τον
δο ξο λο γή σου με λέ γο ντας:

Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.

1. Κό ρη Πα νά μω μη, ο Θε ός Πα τέ ρας, πριν α πό την πλά ση του
κό σμου, σε εί χε δια λέ ξει για να πραγ μα το ποι ή σει το σχέ διο σω -
τη ρί ας του αν θρώ που. Μα ζί σου δο ξά ζου με το ό νο μα του. 



153ΙΟΥΛΙΟΣ

2. Μη τέ ρα Α ει πάρ θε νη, πί στε ψες στην α γά πη του Θε ού, υ πά -
κου σες στα λό για του και δέ χτη κες να γί νεις Μη τέ ρα του Μεσ -
σία. Μα ζί σου δο ξά ζου με το ό νο μά του. 

3. Νύ φη Πά να γνη, το Άγιο Πνεύ μα σε α γά πη σε και σου χά ρι -
σε δώ ρα μο να δι κά κι ε σύ α ντα πο κρί θη κες στη μυ στι κή και πα -
ντο δύ να μη ε νέρ γει ά του και μας χά ρι σες το Χρι στό. Μα ζί σου
δο ξά ζου με το ό νο μά του. 

4. Μη τέ ρα του Λυ τρω τή, ό ταν ο Χρι στός πα ρέ δι δε το πνεύ μα
πά νω στο σταυ ρό, σε ο νό μα σε μη τέ ρα ό λων των αν θρώ πων. Μα -
ζί σου δο ξά ζου με το ό νο μα του. 

Θεέ Πατέρα, στο πρόσωπο των Αγίων Ιωακείμ και Άννας
έδωσες στη Μαρία γονείς αντάξιους για την αποστολή που την
προετοίμαζες, ώστε να συνεργαστεί στο έργο της σωτηρίας μας.
Βοήθησέ μας να αντλήσουμε απ’ αυτούς πλούσια παραδείγματα
για την οδό της προσωπικής μας τελειότητας. Διά του Ι ησού Χρι -
στού, του Κυ ρί ου 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. 230-231.

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

Αυτός θα ευλογηθεί από τον Κύριο 
και θα δικαιωθεί από τον Θεό, τον σωτήρα του.
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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. 

27 Ιουλίου

Αγίου Παντελεήμονος, Μάρτυρος

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. 
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Ανά γνω σμα α πό το δεύτερο Βι βλί ο των Χρο νι κών (24,18-22).

Ε κεί νες τις ημέ ρες, οι άρ χο ντες των Ιο υ δαί ων ε γκα τέ λει ψαν
το να ό του Κυ ρί ου, του Θε ού των πα τέ ρων τους, και λάτρε ψαν
τα άλ ση και τα εί δω λα. Κι η ορ γή του Θε ού ξέ σπα σε ε να ντί ον του
Ιο ύ δα και της Ιε ρου σα λήμ, ε ξαι τί ας της ε νο χής των αυ τής. Πα -
ρό λα αυ τά, ο Θε ός, για να τους με τα στρέ ψει, τους έ στει λε προ -
φή τες, που κα τα μαρ τύ ρη σαν ε να ντί ον τους, αλ λά αυ τοί δε θέ λη -
σαν να τους α κού σουν. 

Τό τε το Πνεύ μα του Θε ού κα τέ λα βε το Ζα χα ρί α, το γιο του
ιε ρέ α Ιω ά δα, ο ο ποί ος στά θη κε μπρο στά στο λα ό και τους εί πε:
«Αυ τά λέ ει ο Κύ ριος ο Θε ός: για τί πα ρα βαί νε νε τις ε ντο λές μου,
με α πο τέ λε σμα να μην μπο ρεί τε να ευ η με ρή σε τε; Για τί ε γκα τα -
λεί ψα τε τον Κύ ριο, ώ στε κι εκεί νος να σας ε γκα τα λεί ψει;» Αλ λά
ε κεί νοι συ νω μό τη σαν ε να ντί ον του και κα τά δια τα γή του βα σι -
λιά, τον λι θο βό λη σαν μέ σα στην αυ λή του οί κου του Κυ ρί ου. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Στα χέρια σου, Κύριε,
παραδίδω το πνεύμα μου. 

Από τον Ψαλμό 30

Σ’ εσένα, Κύριε, ήλπισα: ντροπή ποτέ ας μη νιώσω,*
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.
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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

Α νά γνω σμα α πό την πρώτη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Πέ τρου
(3,14-17).

Α γα πη τοί μου, αν χρει α στεί να υ πο φέ ρε τε για χά ρη της δι -
και ο σύ νης, εί σθε μα κά ριο ι! Μη φο βη θεί τε απ’ το φό βο που προ -
κα λούν ού τε να τα ρα χθεί τε, αλ λά μέ σα στις καρ διές σας να τι μά -
τε τον Κύ ριο, το Χρι στό, και να εί σθε πά ντο τε έ τοι μοι να δώ σετε
α πά ντη ση σε κα θέ να που σας ζη τά την αι τί α της ελ πί δας που έ -
χετε μέ σα σας. Αλ λά να το κά νε τε με πραό τη τα και σε βα σμό, με
α γα θή συ νεί δη ση. Έ τσι, ε νώ σας συ κο φα ντούν, να κα τα ντρο πια -
στούν ε κεί νοι που κα κο λο γούν την κα λή εν Χρι στώ δια γω γή σας.
Πράγ μα τι, εί ναι κα λύ τε ρο να υ πο φέ ρε τε κά νο ντας το κα λό, αν
αυ τό εί ναι το θέ λη μα του Θε ού, πα ρά κά νο ντας το κα κό. 

Λόγος  του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

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

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (9,23-26).

Τον και ρό ε κεί νο ο Ι η σούς έ λε γε σε ό λους: «Αν κά ποι ος θέ λει
να έρ χε ται πί σω μου, ας α παρ νη θεί τον ε αυ τό του και ας ση κώ νει
το σταυ ρό του κά θε μέ ρα και ας με α κο λου θεί. Διό τι ε κεί νος που θέ -
λει να σώ σει τη ζω ή του, θα τη χά σει. Κι αν κά ποιος χά σει τη ζω ή
του για μέ να, αυ τός θα τη σώ σει. Σε τι, πράγ μα τι, ω φε λεί ται ο άν -
θρω πος αν κερ δί σει ό λο τον κό σμο, χά σει, ό μως, τον ε αυ τό του ή
κα τα στρα φεί; Διό τι, ό ποι ος ντρα πεί για μέ να και για τα λό για μου,
ο Υιός του αν θρώ που θα ντρα πεί γι’ αυ τόν, ό ταν θα έλ θει μέ σα στη
δό ξα του και στη δό ξα του Πα τέ ρα του και των α γίων αγγέ λων». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Πα ντε λε ή μο να, ο ο ποί ος με το

αί μα του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με ταπει νά τον
Κύ ριο, που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέγοντας: 

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ   τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να α πο κτή σει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή
στους διώ κτες τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των μαρ τύ ρων τους
θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για να μας δυ να μώ νει το αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι στού
στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 



Προστάτεψε, Κύριε, το λαό σου, που σε παρακαλεί στο ό -
νομα των Μαρτύρων σου και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου
ζητά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 232-233. 

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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2 Αυγούστου

Της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας των Αγγέλων

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 

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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (24,1-2.16-21).

Η σο φί α υ μνεί τον ε αυ τό της, υ πε ρη φα νεύ ε ται α νά με σα στο
λα ό. Στη συ νά θροι ση α νοί γει το στό μα, δο ξά ζε ται μπρο στά στη
δύ να μή της.

Ε γώ ως τε ρέ βιν θος ά πλω σα τα κλα διά μου, και τα κλα διά
μου εί ναι κλα διά δό ξας και χά ρης. Ως α μπέ λι πα ρή γα γα πλού-
σιο υς καρ πούς, και τα άν θη μου καρ πούς δό ξας και πλού του.
Πλη  σιά στε με, ε σείς που με ε πι θυ μεί τε και χορ τά σε τε από τα
προ ϊ ό ντα μου. Διό τι η α νά μνησή μου εί ναι πιο γλυ κιά κι α πό το
μέ λι, το να με κα τέ χεις εί ναι πιο γλυ κό κι α πό την κη ρή θρα του
με λιο ύ. Ό σοι τρέ φο νται α πό μέ να δε θα πει νά σουν κι ό σοι πί -
νουν α πό μέ να δε θα δι ψά σουν. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Στέκεται η βασίλισσα στα δεξιά σου*
με το χρυσάφι της Οφείρ περιβεβλημένη. 

Ψαλμός 44

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.

Οι παρθένες της συνοδείας της*
θα οδηγηθούν μπροστά σου. 
Θα οδηγηθούν με ευφροσύνη και αγαλλίαση,*
θα εισέλθουν στον οίκο του βασιλέα. Αντ.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,28

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

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (1,26-33).

Κα τά τον έ κτο μή να, ο Θε ός έ στει λε τον άγ γε λο Γα βρι ήλ σε
μια πό λη της Γα λι λαί ας που ονο μά ζε ται Να ζα ρέτ, σε μια παρ θέ -
νο αρ ρα βω νια σμέ νη με άν δρα, που λε γό ταν Ιω σήφ α πό τη γε νιά
του Δα βίδ. Το ό νο μα της παρ θέ νου ή ταν Μα ριάμ. Και ό ταν ο άγ -
γε λος μπή κε στο σπί τι της, εί πε: «Χαί ρε, κεχα ρι τω μέ νη, ο Κύ ριος
είναι μα ζί σου». Αλ λά ε κεί νη τα ρά χθηκε απ’ αυ τό το λό γο και
σκε  πτό ταν τι εί δους χαι ρε τι σμός ή ταν αυ τός. Και ο άγ γε λος της
εί πε: «Μη φο βά σαι, Μα ριάμ, διό τι βρή κες χά ρη κο ντά στο Θε ό.
Και ιδού, θα μεί νεις έ γκυος και θα γεν νή σεις έ να γιο, που θα τον
ο νο μά σεις Ι η σού. Αυ τός θα γί νει μέ γας και θα ο νο μα στεί Υ ιός
του Υ ψί στου και θα του δώ σει ο Κύ ριος ο Θε ός το θρό νο του Δα -
βίδ του πατέ ρα του και θα βα σι λεύ σει για πά ντα πά νω στη γε νεά
του Ια κώβ και η βα σι λεί α του δε θα έ χει τέ λος». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας δο ξά σου με το Θε ό που θέ λη σε να εί ναι η Μα ρί α α γα πη -

τή και α ξιο σέ βα στη στις καρ διές των πι στών του α πό γε νε ά σε
γε νε ά, και με ευ λά βει α ας πού με:

Βασίλισσα του κόσμου, πρέσβευε για μας.

1. Δέ χτη κες Κύ ριε, τη Μα ρί α στον ου ρα νό και τη στε φά νω σες
βα σί λισ σα του κό σμου. Αξί ω σε κι ε μάς να συμ με τέ χου με μα ζί της
στην κλη ρο νο μιά των Α γί ων σου. 
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2. Ε σύ Κύ ριε, που μας έ δω σες τη Μα ρί α φι λεύ σπλα χνη Μη τέ -
ρα, δώ σε μας τη χά ρη να αι σθα νό μα στε στους κα θη με ρι νούς κιν -
δύ νους τη μη τρι κή της προ στα σί α. 

3. Σω τή ρα του κό σμου, ε σύ που δια φύ λα ξες τη Μη τέ ρα του
Υιο ύ σου, α μό λυ ντη α πό την α μαρ τί α, ε λευ θέ ρω σε κι ε μάς α πό
τον πει ρα σμό της κα κί ας και της δι χό νοι ας. 

4. Ή λιε της δι και ο σύ νης, ε σύ που θέ λη σες να γεν νη θείς α πό
την Α μί α ντη Μα ρί α, τη μυ στι κή αυ γή της α νά στα σης, δώ σε μας
να βα δί ζου με στο φως της πα ρου σί ας σου. 

Θεέ Πατέρα, εσύ που μας έδωσες για Μητέρα και Βασίλισ-
σα την Παρθένο Μαρία, τη Μητέρα του Υιού σου, κάνε, σε πα -
ρα καλούμε, χάρη στη μεσιτεία της, να αποκτήσουμε τη δόξα της
Βασιλείας των ουρανών, που υποσχέθηκες στα παιδιά σου. Διά
του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων.

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
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. 225-227.

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

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.

6 Αυγούστου

ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

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,
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ακούγοντας τη φωνή του αγαπημένου Υιού σου
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του προ φή τη Δα νι ήλ (7,9-10.13-14). 

Ε γώ, ο Δα νι ήλ πα ρα κο λου θού σα, μέ χρι τη στιγ μή που το πο -
θε τή θη καν θρό νοι και ο πα λαι ός των η με ρών κά θι σε. Η εν δυ μα -
σί α του ή ταν ά σπρη σαν το χιό νι και οι τρί χες της κε φα λής του
σαν μαλ λί κα θα ρό. Ο θρό νος του ή ταν α πό φλόγες πύ ρι νες, οι
τρο χοί του σαν φω τιά κα τα κόκ κι νη. Ένας πο τα μός πύ ρι νος κυ -
λού σε και έβγαι νε α πό το πρό σω πό του. Χί λιες χι λιά δες τον υ πη -
ρε τού σαν και ε κα το ντά δες χι λιά δες στέ κο νταν μπρο στά του. 

Οι κρι τές κά θι σαν και τα βι βλί α α νοί χτη καν. Έ βλε πα, λοι -
πόν, σαν οπτα σί α μέ σα στη νύ χτα. Και να, με τα σύν νε φα του ου -
ρα νού, σαν έ νας άν θρω πος πλη σί α σε και έ φτα σε μπρο στά στον
παλαι ό των η με ρών, και τον ο δή γη σαν μπρο στά του. Και του δό -
θη κε η ε ξου σί α και η τι μή και η βα σι λεί α. Και ό λοι οι λα οί, οι φυ -
λές και οι γλώσ σες θα τον υ πη ρε τή σουν. Η ε ξου σί α του εί ναι ε -
ξου σί α αι ώ νια και δε θα πα ρέλ θει και η βα σι λεί α του δε θα κα -
τα λυ θεί. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντίφωνο: Ο Κύριος βασιλεύει Ύψιστος,
πάνω σ’ όλη την οικουμένη. 

Ψαλμός 96

Ο Κύριος βασίλευσε! Η γη ας αγαλλιάσει,* 
ας ευφρανθούν τα νησιά τ’ αναρίθμητα. 
Νέφη και ομίχλη τριγύρω του,* 
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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.

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

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό τη δεύ τε ρη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Πέ τρου
(1,16-19).

Αδελ φοί, δεν α κο λου θή σα με πε ρί τε χνους μύ θους ό ταν σαν
κά να με γνω στή τη δύ να μη και την πα ρου σί α του Κυ ρί ου μας Ι η -
σού Χρι στού, αλ λά ε μείς οι ί διο ι εί δα με τη με γα λει ό τη τά του.
Πράγ μα τι, έ λα βε α πό το Θε ό Πα τέ ρα τι μή και δό ξα, ό ταν α πό τη
με γα λει ώ δη δό ξα προ ήλ θε γι’ αυ τόν μια τέ τοι α φω νή: «Αυ τός εί -
ναι ο Υ ιός μου ο α γα πη τός. Σ’ αυ τόν ε γώ έ θε σα την ευ α ρέ σκει ά
μου». Κι αυ τή τη φω νή ε μείς την α κού σα με να έρ χε ται α πό τον
ου ρα νό, ό ταν ήμα σταν μα ζί του στο ά γιο βου νό. Κι έ τσι έ χου με
στα θε ρό τε ρο το λό γο των προ φη τών, στον οποί ο κα λά κά νε τε
και δί νε τε προ σο χή σαν σε λυ χνά ρι που φέγ γει σε σκο τει νό μέ -
ρος, ω σό του φω τί σει η μέ ρα και α να τεί λει στις καρ διές σας το
πρώ το ά στρο της αυ γής. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 9,35

Αλληλούια,
Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο εγώ ευαρεστούμαι.
Αυτόν να ακούτε. 
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο
Κύκλος Α´

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (17,1-9).

Τον καιρό εκείνο, ο Ι η σούς παίρ νει μα ζί του τον Πέ τρο και τον
Ιά κω βο και τον Ιω άν νη τον α δελ φό του και τους α νε βά ζει μό  νους
σ’ έ να ψη λό βου νό. Και με τα μορ φώ θη κε μπρο στά τους και το πρό -
σω πό του έ λαμ ψε σαν τον ή λιο, ε νώ τα φο ρέ μα τά του έ γι ναν λευ κά
σαν το φως. Και ι δού, τους εμ φα νί στη καν ο Μω υ σής και ο Η λί ας
που συ νο μι λού σαν μα ζί του. Κι ο Πέ τρος εί πε στον Ι η σού: «Κύ ριε,
εί ναι ω ραί ο να μεί νου με ε δώ. Αν θέ λεις, θα κά νω ε δώ τρεις σκη νές:
μια για σένα, μια για το Μω υ σή και μια για τον Η λί α». Κι ε νώ α κό -
μα αυ τός μι λού σε, μια φω τει νή νε φέ λη τους σκέ πα σε. Και ι δού, μια
φω νή α κού στη κε απ’ τη νε φέ λη που έ λε γε: «Αυ τός εί ναι ο α γα πη -
τός μου Υ ιός. Σ’ αυ τόν έ θε σα την ευ α ρέ σκει ά μου. Αυ τόν να α κού -
τε!». Ό ταν οι μα θη τές το ά κου   σαν έ πε σαν με το πρό σω πο στη γη
και φο βή θη καν πο λύ. Κι ο Ι η σούς πλη σί α σε και αγ γί ζο ντάς τους, εί -
πε: «Ση κω θεί τε και μη φο βά στε!». Και ση κώ νο ντας τα μά τια τους
δεν εί δαν κανέ να, πα ρά αυ τόν, τον Ι η σού, μό νο. 

Κι ε νώ κα τέ βαι ναν απ’ το βου νό, τους έ δω σε ε ντολή ο Ι η -
σούς, λέ γο ντας: «Σε κα νέ να να μη δι η γη θεί τε το ό ρα μα, εω σό του
ο Υ ιός του αν θρώ που α να στη θεί απ’ τους νε κρούς». 

Λόγος του Κυρίου.

Κύκλος Β´

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Μάρ κο Άγιο Ευαγγέλιο (9,1-9).

Τον καιρό εκείνο, παίρ νει ο Ι η σούς τον Πέ τρο και τον Ιά κω -
βο και τον Ιω άν νη και τους ο δη γεί σε έ να υ ψη λό βου νό, μόνους
ι δια ι τέ ρως. Και με τα μορ φώ θη κε μπρο στά τους, και τα φο ρέ μα -
τά του έ γι ναν λα μπε ρά, πο λύ ά σπρα, τέ τοι α που κα νέ νας βα φέ -
ας πά νω στη γη δεν μπο ρεί να τα λευ κά νει τό σο. Τους πα ρου σιά -
στη κε ο Η λί ας μα ζί με το Μω υ σή και συ νο μι λού σαν με τον Ι η -
σού. Μί λη σε τό τε ο Πέ τρος στον Ι η σού και του εί πε: «Ραβ βί, εί -
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ναι κα λό για μας να μεί νου με ε δώ. Ας κά νου με τρεις σκη νές: μια
για σέ να, μια για το Μω υ σή και μια για τον Η λί α». Δεν ή ξε ρε,
πράγ μα τι, τι έ λε γε, διότι ή ταν τρο μο κρατη μέ νοι. Ήλ θε τό τε μια
νε φέ λη που τους τύ λι ξε στη σκιά της και μια φω νή ήλ θε απ’ τη
νε φέ λη: «Αυ τός εί ναι ο Υ ιός μου ο α γα πη τός. Αυ τόν να α κού τε».
Κι α μέ σως, ρί χνο ντας το βλέμ μα γύ ρω δεν εί δαν πια κα νέ να, αλ -
λά μό νο τον Ι η σού μα ζί τους. 

Ε νώ κα τέ βαι ναν α πό το βου νό, τους έ δω σε ε ντο λή να μη δι -
η γη θούν σε κα νέ να ό σα εί δαν, πα ρά μό νο ό ταν ο Υ ιός του αν -
θρώ που θα α να στη νό ταν απ’ τους νε κρούς. 

Λόγος του Κυρίου.

Κύκλος Γ´

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (9,28β-36).

Τον καιρό εκείνο, πή ρε ο Ι η σούς τον Πέ τρο και τον Ιω άν νη και
τον Ιά κω βο κι α νέ βη κε στο βου νό για να προ σευ χη θεί. Και συ νέ βη -
κε, ε νώ προ σευ χό ταν, να αλ λά ξει η μορ φή του προ σώ που και τα
φο ρέ μα τά του έ γι ναν ά σπρα και α στρα φτε ρά. Τό τε εμ φα νί στη καν
δυο άν δρες που μι λού σαν μα ζί του και οι ο ποί οι ή ταν ο Μω υσής και
ο Η λί ας. Αυ τοί εμ φα νί στη καν μέ σα σε δό ξα και του μι λού σαν για
την έ ξο δό του, που έ με λλε να εκ πλη ρω θεί στην Ιε ρου σα λήμ. Αλ λά
τον Πέτρο και τους συ ντρό φους του τους εί χε κυ ριέ ψει έ νας βα ρύς
ύ πνος. Πα ρέ μει ναν, όμως, ξύ πνιο ι και εί δαν τη δό ξα του Ι η σού και
τους δυο άν δρες που στέ κο νταν μα ζί του. Και την ώ ρα που α πο μα -
κρύ νο νταν α πό κο ντά του, εί πε ο Πέ  τρος στον Ι η σού: «Κύ ριε, εί ναι
κα λό να μεί νου με ε δώ και να κά  νου με τρεις σκη νές: μια για σέ να,
μια για το Μω υ σή και μια για τον Η λί α». Δεν ή ξε ρε τι έ λε γε. Ενώ
αυ τός α κό μα έ λε γε αυ τά τα λό για, ήλ θε μια νε φέ λη που τους τύ λι -
ξε στη σκιά της. Κι ε κεί νοι φο βή θη καν που μπή καν μέ σα στη νε φέ -
λη. Και μια φω νή ήλ θε απ’ τη νε φέ λη, που εί πε: «Αυ τός εί ναι ο Υ ιός
μου, ο ε κλε κτός. Αυ τόν να α κού τε». Κι α φού α κού στη κε η φω νή, ο
Ι ησούς βρέ θη κε μό νος. Κι ε κεί νοι δε μί λησαν κα θό λου, κι ε κεί νες
τις η μέ ρες σε κα νέ να δεν εί παν τί πο τα απ’ ό,τι εί δαν. 

Λόγος του Κυρίου.
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Απαγγέλλεται το Πιστεύω.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Πα νη γυ ρί ζο ντας με χα ρά τη δό ξα του Κυ ρί ου, αυ τή που φα -

νε ρώ θη κε με την α πο κάλυ ψη της θε ό τη τάς του, ας ε πι καλε στού -
με το Θεό Πα τέ ρα, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Γι’ αυ τούς που φω τί στη καν με το Βά πτι σμα του Χρι στού, ώ -
στε με τη χρι στια νι κή τους ζω ή να α κτι νο βο λούν στον κό σμο τη
δό ξα της ου ρά νιας Βα σι λεί ας, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για ό λους τους ερ γα ζό με νους του κό σμου, ώ στε να μην υ πο -
δου λω θούν στην υ λι κή ερ γα σί α, αλ λά να προ ο δεύ ουν στην ε λευ -
θε ρί α της δό ξας των τέ κνων του Θε ού, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο. 

3. Για τους α σθε νείς, ώ στε να εν θαρ ρύ νο νται με την προσ δο -
κί α του Κυ ρί ου, ο ο ποί ος θα κα ταστή σει το τα πει νό μας σώμα ό -
μοι ο με το έν δο ξο σώ μα του, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, ώ στε να α ξιω θού με να α κού σου με με πί στη
τον α γα πη τό Υιό του Πα τέ ρα και να α κο λου θή σου με τα ίχνη του,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Είθε, Κύριε, να στηρίζει τους πιστούς σου η προσδοκώμενη
ευλογία σου και να τους ενδυναμώνει, ώστε να εκτελούν πάντο-
τε το θέλημά σου και να απολαμβάνουν διαρκώς τις ευεργεσίες
σου. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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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,
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.
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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.

8 Αυγούστου

Αγίου Δομίνικου, Πρεσβυτέρου

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 σύνεσης, 
τον έντυσε με στολή δόξας.

Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, 
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ας στηρίζει την Εκκλησία σου ο άγιος Δομίνικος 
με τα αξιόμισθα έργα του και τη διδασκαλία του, 
και ας είναι για μας ισχυρός ικέτης 
εφόσον υπήρξε υπέροχος κήρυκας της αληθείας.
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του Προ φή τη Η σα ΐ α (52,7-10).

Πό σο ω ραί α εί ναι τα πό δια ε κεί νου που α ναγ γέλ λει και κη -
ρύτ τει την ει ρή νη, που α ναγ γέλ λει το χαρ μό συ νο άγ γελ μα και
κη ρύτ τει το λυ τρω μό, λέ γο ντας στη Σιών: «Ο Θε ός σου βα σι λεύ -
ει». Ά κου σε, οι φρου ροί σου υ ψώ νουν τη φω νή, ό λοι μα ζί φω νά -
ζουν α πό χα ρά, διότι τα μά τια τους εί δαν την ε πά νο δο του Κυ ρί -
ου στη Σιών. 

Ψάλ λε τε με ύ μνους χα ράς, ε σείς τα ε ρεί πια της Ιε ρου σα λήμ,
διότι ο Κύ ριος πα ρη γό ρη σε το λα ό του και λύ τρω σε την Ιε ρου σα -
λήμ. Ο Κύ ριος έ δει ξε το δυ να τό του χέ ρι σ’ ό λα τα έθνη, και μέ -
χρι τα πέ ρα τα της γης θα γί νει γνω στή η σω τη ρί α που μας χά ρι -
σε ο Θε ός μας. 

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Αναγγέλλετε σε όλους τους λαούς /
τα θαυμάσια του Κυρίου. 

Ψαλμός 95

Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο άσμα,* 
ψάλλετε στον Κύριο, η γη ολόκληρη. 
Ψάλλετε στον Κύριο, ευλογήστε το όνομά του,*
κάθε ημέρα να ευαγγελίζεστε τη σωτηρία του. Αντ.
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Αναγγείλετε μεταξύ των εθνών τη δόξα του,*
σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του. 
Αποδώστε στον Κύριο, των λαών οικογένειες,* 
αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη. Αντ.

Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του.*
Πάρτε τις προσφορές σας και εισέλθετε στις αυλές του. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό τη δεύ τε ρη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τον Τι μό θε ο (4,1-8). 

Α δελ φέ, σε ε ξορ κί ζω ε νώ πιον του Θε ού και του Ι η σού Χρι -
στού, που πρό κει ται να κρί νει ζώ ντες και νε κρούς με τον ερχο μό
και τη Βα σι λεί α του: κή ρυ ξε το λό γο, ε πί με νε σε κα τάλ λη λο και
α κα τάλ λη λο και ρό, έ λεγ ξε, ε πί πλη ξε, πρό τρε ψε με ό λη τη μα κρο -
θυ μί α και τη δι δα σκα λί α. Διό τι θα έλ θει και ρός ό ταν οι άν θρω -
ποι δε θα α νέ χο νται την υγι ή δι δα σκα λί α, αλ λά, σύμ φω να με τις
ε πι θυ μί ες τους, θα συσ σω ρεύ σουν για τους ε αυτούς των δι δα -
σκά λους που θα τους προ κα λούν γαρ γαλι σμό στ’ α φτιά. Τό τε θα
α πο στρέ ψουν την α κο ή τους απ’ την α λή θει α και θα στρα φούν
σε πα ρα μύθια. Ε σύ, ό μως, α γρύ πνα για κα θε τί, κα κο πά θη σε, εκ -
πλή ρω σε το έρ γο σου ως ευ αγ γε λι στής, ο λο κλή ρω σε τη δια κο νί α
σου. 

Όσο για μέ να, χύ νω το αί μα μου ως σπον δή κι έ φθα σε ο και -
ρός της α να χώ ρη σής μου. Α γω νί στη κα στον κα λό α γώ να, τέ λει -
ω σα το δρό μο, φύ λα ξα την πί στη. Ο πό τε μου α πο μέ νει το στε φά -
νι της δι και ο σύ νης, που ο Κύ ριος, ο δί και ος κρι τής, θα μου α πο -
νεί μει ε κεί νη την η μέ ρα. Και ό χι μό νο σε μέ να, αλ λά σε ό λους ό -
σους α γα πούν τη φα νέ ρωσή του. 

Λόγος του Κυρίου. 

ή το παρακάτω:
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Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (2,1-10α).

Ε γώ, α δελ φοί, ό ταν ήλ θα σε σας, ήλ θα α ναγ γέλ λο ντάς σας
το μυ στή ριο του Θε ού ό χι με υ πέ ρο χα λό για ή με σο φί α. Α πο φά -
σι σα να μη γνω ρί ζω τί πο τα α νά με σά σας, πα ρά μό νο τον Iη σού
Χρι στό και αυ τόν ε σταυ ρω μέ νο. Και ε γώ έ φθα σα α νά με σά σας
αι σθα νό μενος α δυ να μί α και φό βο και με γά λο τρό μο και ο λό γος
μου και το κή ρυγ μά μου δε στη ρί ζο νταν σε λό για σο φί ας που
πεί θουν, αλ λά σε α πο δείξεις του Πνεύ μα τος και θαυ μα τουρ γι κής
δύ να μης, ώ στε η πί στη σας να μη βα σί ζε ται πά νω σε σο φί α αν -
θρώ πων, αλ λά πά νω στη δύ να μη του Θε ού. 

Εί ναι α λή θει α ό τι μι λού με για σο φί α α νά με σα στους τέ -
 λειους, αλ λά ό χι σο φί α αυ τού του κό σμου ού τε των αρ χόντων
αυ τού του κό σμου που πρό κει ται να κα ταρ γη θούν. Αλ λά μι λού -
με για σο φί α του Θε ού σε μυ στή ριο, που έ μει νε κρυμ μέ νη και
την ο ποί α ο Θε ός την προ ό ρι σε, πριν α πό τους αι ώ νες, για τη δι -
κή μας δό ξα. Αυ τή κα νέ νας α πό τους άρ χο ντες αυ τού του κό σμου
δεν τη γνώ ρι σε. Διότι, αν την εί χαν γνω ρίσει δε θα σταύ ρω ναν
τον Κύ ριο της δό ξας. Αλ λά ό πως έ χει γρα φτεί: Αυ τά που μά τι δεν
εί δε και που αυ τί δεν ά κου σε, και που δεν κα τα νο ή θη καν α πό
αν  θρώ πι νη καρ διά, αυ τά ε τοί μα σε ο Θε ός για ό σους τον α γα πά -
νε. Σε σας, ό μως, ο Θε ός τα α πο κά λυ ψε με το Πνεύ μα του. 

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, 
για να βλέπουν τα καλά σας έργα 
και να δοξάζουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (28,16-20).

Τον και ρό ε κεί νο οι έν δε κα μα θη τές πή γαν στη Γα λι λαί α,
στο βου νό που ο Ι η σούς τους εί χε ο ρί σει. Και ό ταν τον εί δαν τον
προ σκύ νη σαν, ε νώ κά ποι ο ι αμ φέ βαλ λαν. Κι ο Ι η σούς πλη σί α σε
και τους μί λη σε λέ γο ντας: «Μου έ χει δο θεί κά θε ε ξου σί α στον
ου  ρα νό και πά νω στη γη. Πη γαί νε τε, λοι πόν, και κά νε τε μα θη τές
μου ό λα τα έ θνη, βα πτί ζο ντάς τους στο ό νο μα του Πα τέ ρα και
του Υ ιο ύ και του Α γί ου Πνεύ μα τος, δι δά σκο ντάς τους να τη ρούν
ό λα ό σα σας διέ τα ξα. Και ι δού, ε γώ εί μαι μα ζί σας ό λες τις η μέ -
ρες, μέ χρι τη συ ντέ λει α του κό σμου». 

Λόγος του Κυρίου.

ή το παρακάτω:

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (5,13-19).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς: ε σείς εί σθε το α λά τι της γης.
Αλ λά αν το α λά τι χά σει τη γεύ ση του, με τι θα α λατι στεί; Σε τί -
πο τα πια δε χρη σι μεύ ει, πα ρά μό νο να πε τα χτεί έ ξω και να κα -
τα πα τη θεί απ’ τους αν θρώ πους. 

Ε σείς εί σθε το φως του κό σμου. Δεν μπο ρεί μια πό λη να
κρυ φτεί, ό ταν βρί σκε ται πά νω σε έ να βου νό. Ού τε α νά βουν έ να
λυ χνά ρι και το το πο θε τούν κά τω α πό το μό διο, αλ λά το θέ τουν
πά νω στο λυ χνο στά τη και λά μπει σε ό λους που βρί σκο νται στο
σπί τι. Έτσι να λάμ ψει το δι κό σας φως μπρο στά στους αν θρώ -
πους, για να δουν τα κα λά σας έρ γα και να δο ξά σουν τον Πα τέ -
ρα σας που βρί σκε ται στους ου ρα νούς. 

Μη νο μί σε τε ό τι ήλ θα για να κα τα λύ σω το Νό μο ή τους προ -
φή τες. Δεν ήλ θα να κα τα λύ σω, αλ λά να εκ πλη ρώ σω. Α λή θει α
σας λέ ω: έ ως ό του πε ρά σει ο ου ρα νός και η γη, ού τε έ να γιώ τα ή
μια κε ραί α δε θα πε ρά σουν, μέ χρι που να πραγ μα το ποι η θούν ό -
λα. Όποι ος, λοι πόν, καταρ γή σει μια α πό τις ε ντο λές και τις πιο
μι κρές και δι δά ξει το ί διο στους αν θρώ πους, αυ τός θα ο νο μα στεί
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πιο μι κρός στη Βα σι λεί α των ου ρα νών. Ε νώ ό ποι ος ε φαρ μό σει
και δι δά ξει, αυ τός θα ο νο μα στεί με γά λος στη Βα σι λεί α των ου -
ρα νών. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας πα ρα κα λέ σου με τον Πα ντο κρά το ρα Θε ό, α πό τον ο ποί ο

πη γά ζει κά θε α λή θει α, να ε μπνεύ σει την προ σευ χή μας και να
την α ντα μεί ψει με το δώ ρο της α θα να σί ας, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την α γί α Εκ κλη σί α, ώ στε ο Θε ός να α να δεί ξει στις τά ξεις
της δι δα σκά λους της πί στης, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για τους πε ρι θω ρια κούς, ώ στε η κοι νω νι κή μέ ρι μνα να
στρα  φεί κυ ρί ως προς αυ τούς, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Γι’ αυ τούς που έ χουν  παρα πλα νη θεί, ώ στε οι καρ διές τους ν’
α νοί ξουν και να στραφούν στην α λή θει α, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, ώ στε να α ντλού με με α φθο νί α α πό τη σο φί α
του Θε ού και με α φθο νί α να τη με τα δί δου με στους άλ λους, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Η θερμή και πιστή παράκληση του λαού σου, Κύριε, είθε να
συγκινήσει την καλοσύνη σου και παρά την αναξιότητά μας, να
μας κρίνει μόνο σύμφωνα με την άπειρη ευσπλαχνία σου. Διά
του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων.



176 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δέηση προσκομιδής 

Εισάκουσε, Κύριε, με ευμένεια,
τις ικεσίες τις οποίες σου απευθύνουμε μέσω του αγίου Δομινίκου
και κάμε, η δύναμη της θείας αυτής Ευχαριστίας
να δυναμώνει και να προστατεύει
όσους αγωνίζονται για την πίστη.
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, Θεέ Παντοδύναμε και αιώνιε. 

Διότι, χάρη στη θεία σου Πρόνοια, 
δώρισες στον κόσμο, που διψά για την αλήθεια, 
έναν υπέροχο κήρυκα του Λόγου σου, το μακάριο Δομίνικο, 
ο οποίος αντλούσε φως από τις ανεξάντλητες πηγές του Σωτήρα. 
Φλογισμένος από ζήλο, για τη σωτηρία των ψυχών 
και κάτω από την προστασία της Μητέρας του Υιού σου, 
ανέλαβε για τον εαυτό του και για τους αδελφούς του, 
που το πνεύμα συγκεντρώνει, 
τη διακονία του Λόγου. 

Δημιούργησε αγωνιστές της πίστεως 
και πολλούς στο Χριστό οδήγησε, 
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με το κήρυγμα και το παράδειγμά του. 
Αλλά και διαρκώς μ’ εσένα και για σένα μιλώντας, 
προόδευσε σε σοφία, 
και αντλώντας δυναμισμό από τη θεία ενόραση, 
καταδαπάνησε ολοκληρωτικά τον εαυτό του 
για την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. 
Γι’ αυτό με τα πλήθη των αγγέλων και των αγίων, 
ακατάπαυστα ψάλλουμε τον ύμνο της δόξας σου, λέγοντας:

Άγιος, άγιος, άγιος, ...

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

Ας απολαμβάνει η Εκκλησία σου, Κύριε, 
με πλήρη ευσέβεια τη δύναμη του ουρανίου Μυστηρίου 
με το οποίο τραφήκαμε τιμώντας τον άγιο Δομίνικο 
και όπως άνθησε με το κήρυγμά του 
έτσι ας στηρίζεται με τη μεσιτεία του.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Επίσημη ευλογία

† Ο Θε ός Πα τέ ρας ο πα ντο δύ να μος, που α νέ δει ξε τον ά γιο Δο -
μί νι κο διά κο νο του Ευ αγ γε λί ου, να σας ε νι σχύ ει στην κλή ση σας.
– Α μήν. 

† Αυ τός που έ κα με να λάμ ψει, μέ σα α πό το δού λο του Δο μί νι -
κο, η κα λο σύ νη του Σω τή ρα μας, να σας κά νει να α ντα να κλά τε
την ει κό να του Υ ιο ύ του. 
– Α μήν. 
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† Αυ τός που έ δω σε στον άγιο Δο μί νι κο μια καρ διά γε μά τη ευ -
σπλα χνί α για τους α μαρ τω λούς και τους φτω χούς, να σας γεμί -
σει με το Πνεύ μα του το Άγιο, για να α ναγ γέλ λε τε το Ευαγγέλιο
της ει ρή νης. 
– Α μήν. 

† Η ευ λο γί α του Πα ντο δύ να μου Θε ού, του Πα τέ ρα και του Υ -
ιο ύ και του Α γί ου Πνεύ μα τος ας κα τέλ θει ε πά νω σας και ας πα -
ρα μέ νει πά ντοτε μαζί σας. 
– Α μήν. 

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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το δεύ τε ρο Βι βλί ο των Χρο νι κών (24,18-22).

Ε κεί νες τις η μέ ρες 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;
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

Αντίφωνο: Ο Κύριος με ελευθερώνει 
απ’ όλους τους φόβους μου. 

Ψαλμός 33

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.
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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. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: Φυ λα -
χθεί τε α πό τους αν θρώ πους, διότι θα σας πα ρα δώ σουν σε δι κα -
στή ρια και θα σας μα στι γώ σουν στις συ να γω γές τους. Θα σας ο -
δη γή σουν μπρο στά σε άρ χο ντες και βα σι λείς ε ξαι τί ας μου, για
να δώ σε τε μαρ τυ ρί α για μέ να σ’ αυ τούς και στους ει δω λο λά τρες.
Κι ό ταν σας σύ ρουν στα δι κα στή ρια, μην α γω νιά τε για το τι θα
πεί τε, διότι δε θα εί στε ε σείς που θα μι λά τε, αλ λά το πνεύ μα του
Πα τέ ρα σας που θα μι λή σει μέ σα σας. 

Θα πα ρα δώ σει ο α δελ φός τον α δελ φό στο θά να το, κι ο πα -
τέ ρας το παι δί, και θα ξε ση κω θούν τα παι διά να θα να τώ σουν
τους γο νείς. Κι ό λοι θα σας μι σούν ε ξαι τί ας μου. Όποι ος ό μως
μέ νει στα θε ρός ως το τέ λος, αυ τός θα σω θεί. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Κυ ριά κου ο ο ποί ος με το αί μα

του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τα πει νά τον Κύ ριο
που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέγοντας:



181ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δυνάμωσε την πίστη μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να α πο κτήσει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή
στους διώ κτες τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των μαρ τύ ρων
τους θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο. 

4. Για να μας δυ να μώ νει το αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι -
στού στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο. 

Προστάτεψε, Κύριε, το λαό σου, που σε παρακαλεί στο
όνομα των Μαρτύρων σου και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου
ζητά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος 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 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. 232-233.
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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. 

10 Αυγούστου

ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ,
ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ο διάκονος άγιος Λαυρέντιος
προσφέρθηκε ολοκληρωτικά στην υπηρεσία της Εκκλησίας,
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 σου
και δοξάστηκε με το μαρτύριο,
αξίωσε και εμάς να αγαπούμε ό,τι εκείνος αγαπούσε
και με έργα να εφαρμόζουμε ό,τι εκείνος δίδασκε.
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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

Α νά γνω σμα α πό τη δεύ τε ρη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (9,6-10).

Α δελ φοί, έ χε τε υ πό ψη σας, πως αυ τός που σπέρ νει με φει -
δώ, με φει δώ και θα θε ρί σει και αυ τός που σπέρ νει με α φθο νί α,
θα θε ρί σει ε πί σης με α φθο νί α. Ο κα θέ νας ας δώ σει ό πως προ αι -
ρεί ται η καρ διά του, αλ λά ό χι α πό λύ πη ή α πό υ πο χρέ ω ση.
Πράγ  μα τι, ο Θε ός α γα πά αυ τόν που δί νει με χα ρά. Ε ξάλ λου, ο
Θε ός μπο ρεί να κά νει να α φθο νείσετε σε κά θε χά ρη, ώ στε έ χο -
ντας αυ τάρ κει α πά ντο τε και σε κά θε τι, να προ σφέ ρε τε με α φθο -
νί α σε κά θε κα λό έρ γο. Όπως λέ ει και η Γρα φή: «Μοί ρα σε, έ δω -
σε στους φτω χούς, η δι και ο σύ νη του θα πα ρα μεί νει στους αι ώ -
νες». 

Και ε κεί νος που χο ρη γεί (το) σπό ρο στο σπο ρέ α και ψω μί
για τρο φή, θα χο ρη γή σει και θα πλη θύ νει το σπό ρο σας και θα
αυ ξή σει τα γεν νή μα τα της δι και ο σύ νης σας. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριος ο άνθρωπος,
που φοβάται τον Κύριο. 

Ψαλμός 111

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.
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Ευτυχής ο άνθρωπος που σπλαχνίζεται και δανείζει,†
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο:*
αυτός δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ του.
Αιώνια θα είναι η μνήμη του δικαίου,*
δεν πρόκειται να φοβηθεί από κακές αγγελίες. Αντ.

Γαλήνια είναι η καρδιά του, ελπίζει στον Κύριο,† 
η καρδιά του είναι ακλόνητη και δεν φοβάται,* 
κι αναμένει το τέλος των εχθρών του. 
Μοίρασε, στους φτωχούς έδωσε,†
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων,*
το μέτωπό του θα σηκωθεί μέσα στη δόξα. Αντ.

Ο αμαρτωλός θα βλέπει και θα οργίζεται,†
θα τρίζει τα δόντια του και θα λιώνει.*
Ο πόθος των αμαρτωλών θα σβήσει. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Να χαίρεστε και να αγάλλεστε, 
διότι μεγάλη είναι η ανταμοιβή σας στους ουρανούς.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (7,21-23).

Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς: στη Βα σι λεί α του Θε ού δε θα
εισέλθει ό ποι ος μου λέ ει «Κύ ριε, Κύ ριε» αλ λά ό ποι ος κά νει το θέ -
λη μα του Πα τέ ρα μου που είναι στους ουρανούς. Την η μέ ρα της
κρί σεως πολ λοί θα μου πουν: «Κύ ριε, Κύ ριε, δεν προ φη τέ ψα με στο
ό νο μά σου; Δεν διώ ξα με δαι μό νια στο ό νο μά σου; Δεν κά να με
σημεία στο ό νο μά σου»; Και τό τε θα τους πω και ε γώ: «Ποτέ δεν
σας ή ξε ρα, φύ γε τε μα κριά μου, ε σείς που πράττετε την ανομία». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του α γί ου Λαυ ρε ντί ου, ας πα ρα καλέ -

σου με τα πει νά το φι λάν θρω πο Κύ ριο για τις α νά γκες ό λου του
κό σμου, λέγοντας: 

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να λά μπει η α γιό τη τα του Θε ού σ’ ό λα τα μέ λη της Εκ -
κλη σί ας, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να λά βουν κά θε α ντα πό δο ση στους ου ρα νούς, ό λοι ε κεί -
νοι που με τη σκλη ρή ερ γα σί α τους κερ δί ζουν το ψω μί τους, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

3. Για να μην αμ φι βάλ λουν για τη Θεί α Πρό νοι α και κα λο σύ νη
του Θε ού, ε ξαι τί ας της α θλιό τη τας αυ τού του κό σμου, ό σοι εί ναι
ε κτε θει μέ νοι σε πειρα σμούς, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. (Για τους ευ ερ γέ τες του ιε ρού αυ τού Να ού, ζω ντα νούς και
νε κρούς, ώ στε να λά βουν στη Βα σι λεί α των ου ρα νών το στε φά νι
του δι καί ου, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.) 

5. Για να λά βου με κι ε μείς ό λοι το α μά ρα ντο στε φά νι της δό -
ξας, ό ταν ο Χρι στός, η ζω ή μας, φα νε ρω θεί, ας πα ρα κα λέσου με
τον Κύ ριο. 

Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, ταπεινά σε παρακαλούμε, η
ευσπλαχνία σου να ανακουφίσει όλους αυτούς, για τους οποίους
σου απευθύνουμε την προσευχή μας. Διά του Ι ησού Χρι στού,
του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των
αιώνων.
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Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, Κύριε, 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. 232-233.

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 ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Πανήγυρη

Στη Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ Απ 12,1

Ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό:
μια γυναίκα ενδεδυμένη τον ήλιο
και η σελήνη κάτω από τα πόδια της
και επάνω από το κεφάλι της στεφάνι δώδεκα αστέρων.

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 ιδίου 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

Α νά γνω σμα α πό την Α πο κά λυ ψη του Ιω άν νη (11,19α.12,1.3-6α.10αβ).

Ά νοι ξε τό τε ο να ός του Θε ού που βρί σκε ται στον ου ρα νό και
φά νη κε η κι βω τός της δια θή κης του μέ σα στο να ό του. 
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Τό τε έ να με γά λο ση μεί ο φά νη κε στον ου ρα νό: μια γυ ναί κα
ενδεδυ μέ νη τον ή λιο και η σε λή νη κά τω α πό τα πό δια της και πά -
νω στο κε φά λι της έ να στε φά νι α πό δώ δε κα α στέ ρια. Αυ τή ή ταν
έ γκυος και φώ να ζε απ’ τους πό νους και τα βά σα να του το κε τού.
Τό τε έ να άλ λο ση μεί ο φά νη κε στον ου ρα νό: έ νας με γά λος δρά -
κο ντας με το χρώ μα της φω τιάς, που είχε ε πτά κε φά λια και δέ κα
κέ ρα τα και πά νω στα κε φά λια του ε πτά στέμ μα τα. 

Η ου ρά του πα ρέ συ ρε το έ να τρί το των α στέ ρων και τα έρι ξε
στη γη. Ο δρά κο ντας στά θη κε μπρο στά στη γυ ναί κα που ε πρό  κει -
το να γεν νή σει, ώ στε να κα τα βρο χθί σει το παι δί της μό λις το γεν -
νή σει. Και γέν νη σε α γό ρι, αυ τόν που πρό κει ται να ποι μά νει ό λα τα
έ θνη με σι δε ρέ νιο σκή πτρο. Άρ πα ξαν ό μως το παι δί της και το έ -
φεραν κο ντά στο Θε ό και κοντά στο θρό νο του. Και η γυ ναί κα έ φυ -
γε στην έ ρη μο, ε κεί ό που εί χε έ να τό πο ε τοι μα σμέ νο α πό το Θε ό.

Κι ά κου σα στον ου ρα νό μια δυ να τή φω νή που έ λε γε: «Τώ -
ρα έ γι νε η σω τη ρί α και η δύ να μη και η Βα σι λεί α του Θε ού μας
και η ε ξου σί α του Χρι στού του». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Στέκεται η βασίλισσα στα δεξιά σου*
με το χρυσάφι της Οφείρ περιβεβλημένη. 

Από τον Ψαλμό 44

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

Ανά γνω σμα α πό την πρώτη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (15,20-26). 

Αδελ φοί, η α λή θει α εί ναι ό τι ο Χρι στός α να στή θη κε, α παρ -
χή των νε κρών. Ε πει δή, ό πως μέ σω αν θρώ που ήλ θε ο θά να τος,
έ τσι μέ σω αν θρώ που ήλ θε και η α νά στα ση. Ό πως, λοι πόν, ό λοι
πε θαί νουν ε ξαι τί ας του Α δάμ, έ τσι και θα ζωο ποι η θούν ό λοι ε -
ξαι τί ας του Χρι στού. Και ο κα θέ νας σύμ φω να με τη τά ξη του: α -
παρ χή εί ναι ο Χρι στός, έ πει τα ό σοι θα εί ναι του Χρι στού, κα τά
την πα ρου σί α του, έ πει τα θα έλ θει το τέ λος, ό ταν θα πα ρα δώ σει
τη Βα σι λεί α στο Θεό και Πα τέ ρα, ό ταν θα κα ταρ γή σει κά θε αρ -
χή και κά θε εξου σί α και δύ να μη. Πράγ μα τι, πρέ πει αυ τός να βα -
σι λεύσει ε ω σό του θέ σει ό λους τους ε χθρούς κά τω α πό τα πό δια
του. Τε λευ ταί ος ε χθρός που θα κα τα στρα φεί, θα εί ναι ο θά νατος.

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια, 
Μεταστάθηκε στους ουρανούς η Παρθένος Μαρία! 
Αγάλλονται οι χοροί των αγγέλων.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευαγγέλιο (1,39-56).

Ε κεί νες τις ημέ ρες ση κώ θη κε η Μα ρία και πή γε γρή γο ρα
στην ο ρει νή πε ριο χή, σε μια πό λη του Ιο ύ δα, και μπή κε στο σπί -
τι του Ζα χα ρί α και α σπά στη κε την Ε λι σά βετ. Και μό λις ε κεί νη ά -
κου σε το χαι ρε τι σμό της Μα ρί ας, σκίρ τη σε το βρέ φος μέ σα της.
Και γε μά τη α πό Άγιο Πνεύ μα η Ε λι σά βετ φώ να ξε με δυ να τή
κραυ γή και εί πε: «Ευ λο γη μέ νη είσαι ε σύ α νά με σα στις γυ ναί κες
κι ευ λο γη μέ νος εί ναι ο καρ πός των σπλά χνων σου. Αλ λά πώς μου
συ νέ βη κε αυ τό, να έλ θει σε μέ να η μη τέ ρα του Κυ ρί ου μου;
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Πράγ  μα τι, μό λις έ φθα σε η φω νή του χαι ρε τι σμού σου στ’ α φτιά
μου, σκίρ τη σε α πό α γαλ λί α ση το βρέ φος στα σπλά χνα μου. Εί ναι
μα κά ρια αυ τή που πί στε ψε, διό τι θα εκπλη ρω θούν σ’ αυ τήν τα
λόγια τα ο ποί α της α ναγ γέλ θη καν α πό τον Κύ ριο». 

Εί πε τό τε η Μα ρί α:
«Με γα λύ νει η ψυ χή μου τον Κύ ριο,
και α γαλ λί α σε το πνεύ μα μου για τον Θε ό, τον σω τή ρα μου, 
διότι κοί τα ξε ευνοϊκά την τα πεί νω ση της δού λης του·
ι δού α πό τώ ρα ό λες οι γε νε ές θα με μα κα ρί ζουν. 
Έργα θαυμαστά έ κα νε ο δυ να τός σ’ εμένα: ά γιο εί ναι το όνο μά του. 
Το έ λε ός του από γε νε ά σε γε νε ά υπάρχει σε ό σους τον υπακούν με δέος. 
Έ δει ξε τη δύ να μη του ισχυρού χεριού του,
δια σκόρ πι σε τους υ πε ρή φα νους και τα σχέδια της καρ διάς τους. 
Κα θαί ρε σε άρ χο ντες από τους θρό νους και τα πει νούς α νύ ψω σε.
Πλημμύρισε με α γα θά τους πει να σμέ νους κι έ διω ξε τους πλού -
σιο υς με άδεια χέρια. 
Βο ή θη σε τον Ισ ρα ήλ τον δού λο του κι έμεινε πιστός στο έ λε ός του·
ό πως εί χε υ πο σχε θεί στους πα τέ ρες μας, 
στον Α βρα άμ και τους α πο γό νους του αι ώ νια». 

Έ μει νε μα ζί της η Μα ρία πε ρί που τρεις μή νες και με τά ε πέ -
στρε ψε στο σπί τι της. 

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ενώ εορτάζουμε με χαρά τη Μετάσταση της Μητέρας του

Θεού στην επουράνια δόξα, ας απευθύνουμε προς το Θεό Πατέ-
ρα την ταπεινή μας προσευχή, ψάλλοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την αγία Εκκλησία του Θεού, ώστε να διδάσκεται από
το παράδειγμα της Μητέρας του Θεού για τον τρόπο με τον ο -
ποίο οφείλει να πορεύεται επάνω στη γη, φθάνοντας στην ίδια
δόξα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. 
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2. 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.

3. Για τους νεκρούς αδελφούς μας, ώστε να καθαρισθούν πλή-
ρως από τις αμαρτίες τους κι έτσι να μπορέσουν να λάβουν μέ ρος
στη δόξα της Παναγίας Παρθένου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

4. 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 την προσευχή της Εκκλησίας
σου, την οποία με εμπιστοσύνη σου απευθύνει, ενώ εορτάζει και
τιμά τη Μητέρα του Υιού σου, του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου
μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 

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.
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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
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.

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. 
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16 Αυγούστου

Αγίου Ρόκκου

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Ας χαίρεται η καρδιά όσων αναζητούν τον Κύριο.
Ζητείτε τον Κύριο και την δυναμή του,
αναζητείτε πάντοτε το πρόσωπό του.

Συναπτή δέηση

Κύριε και Θεέ, 
εσύ που δίδαξες την Εκκλησία σου 
να τηρεί τις εντολές 
της αγάπης προς εσένα και τον πλησίον, 
δώσε μας τη δύναμη,
ακολουθώντας το παράδειγμα του μακάριου Ρόκκου, 
να επιδιδόμαστε σε έργα αγάπης
για να αξιωθούμε να συναριθμηθούμε
μεταξύ των εκλεκτών, στη 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

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
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. Κι οι εντολές του δεν είναι
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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 νικητής 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

Αντίφωνο: Ο δίκαιος θα αναπαυτεί στο άγιο σου όρος, Κύριε.

Ψαλμός 15 (2-3αβ.3γδ-4αβ.5)

Κύριε, ποιος θα κατοικήσει στον οίκο σου;*
ποιος θα κατασκηνώσει στο άγιό σου όρος;
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,*
ενώ εγκωμιάζει όσους τον Κύριο φοβούνται. Αντ.

Όποιος ορκίστηκε και δεν αθετεί ό,τι κι αν του στοιχίσει,†
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

Αλληλούια,
«Ο μεγαλύτερος από σας να είναι υπηρέτης σας», λέει ο Κύριος,
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«και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί».
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (18,1-5.10.12-14).

Εκείνη την ώρα πλησίασαν τον Ιησού οι μαθητές και του
είπαν: «Ποιος, άραγε, είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία των ουρα-
νών;» Κι αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έστησε ανάμεσά τους
και είπε: «Αλήθεια σας λέω, αν δε μεταστραφείτε και γίνετε
όπως τα παιδιά, δε θα μπείτε στη Βασιλεία των ουρανών. Όποι-
ος, λοιπόν, ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί, αυτός
θα είναι ο ανώτερος στη Βασιλεία των ουρανών. Κι όποιος δεχτεί
ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε ορ τή του α γί ου Ρόκ κου, ας πα ρα κα λέ σου με τα -

πει νά τον Πα τέ ρα, πη γή κά θε α γιο σύ νης, ώ στε με τα πα ρα δείγ μα -
τα των Α γί ων και τη με σι τεί α τους να διά γο με ζω ή ά για, λέ γο ντας:

Θα είμαστε άγιοι, διότι εσύ είσαι άγιος.

1. Πα τέ ρα Ά γιε, που θέ λη σες να ο νο μα ζό μα στε και να εί μα στε
παι διά σου, κά νε η α γί α Εκ κλη σί α να σε ο μο λο γεί σε ό λο τον κό -
σμο. Σε παρακαλούμε. 

2. Πα τέ ρα Ά γιε, που, μέ σω του Χρι στού, μας συμ φι λί ω σες μα -
ζί σου, φύ λα ξέ μας στο ό νο μά σου για να εί μα στε όλοι έ να. Σε
παρακαλούμε.

3. Πα τέ ρα Ά γιε, που μας κά λεσε ς στο ου ρά νιο δεί πνο, χο ρή γη -
σέ μας, μέ σο του άρ του της Ευ χα ρι στί ας να ζού με ό λοι πε ρισ σό -
τε ρο α γα πη μέ νοι και ε νω μέ νοι. Σε παρακαλούμε.
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4. Πα τέ ρα Ά γιε, συγ χώ ρη σε τις α μαρ τί ες στους α μαρ τω λούς,
και δέ ξου τούς κε κοι μη μέ νους α δελ φούς μας στο φως του προ -
σώ που σου. Σε παρακαλούμε.

Κύριε Θεέ, παντοδύναμε και αιώνιε, εσύ μόνο είσαι Άγιος
και δίχως εσένα κανένας άνθρωπος δεν είναι καλός. Με τη μεσι-
τεία του αγίου Ρόκκου, ταπεινά σε παρακαλούμε, αξίωσέ μας να
ζούμε σύμφωνα με το θέλημά σου, ώστε να μη στερηθούμε τη
δόξα που μας υποσχέθηκες. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου
μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου, Κύριε, τα δώρα του λαού σου,
και χορήγησε σε όλους εμάς,
που μελετούμε το έργο της άπειρης αγάπης του Υιού σου, 
να προοδεύουμε στην αγάπη προς εσένα και τον πλησίον, 
χάρη στο παράδειγμα του αγίου Ρόκκου. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 230-231.

Δέηση μετά την κοινωνία

Εφόσον μας ανανέωσες, Κύριε, με τα θεία Μυστήρια, 
κάνε, σε παρακαλούμε,
ν’ ακολουθούμε το παράδειγμα του μακάριου 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. 
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17 Αυγούστου

Αγίου Μάμα, 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 που βοήθησες το μάρτυρά σου Μάμα
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

Α νά γνω σμα α πό το δεύ τε ρο Βι βλί ο των Χρο νι κών (24,18-22).

Ε κεί νες τις η μέ ρες 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 βέ βαι 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,
τον γιο του Ιω δα έ του ιε ρέ α, κι α φού στά θη κε λί γο πιο ψηλά α -
πό το λα ό, τους εί πε: Για τί ε σείς πα ρα βαί νε τε τις ε ντο λές του Κυ -
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ρί ου; 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 αυτός 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 ρί ου.
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

Αντίφωνο: Αναζήτησα τον Κύριο και με εισάκουσε,*
και απ’ όλους τους φόβους μου με ελευθέρωσε.

Ψαλμός 33

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

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (10,17-22).

Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς έλεγε στους δώδεκα: «Φυ λα χθεί -
τε α πό τους αν θρώ πους, διότι θα σας πα ρα δώ σουν σε δι κα στή -
ρια και θα σας μα στι γώ σουν στις συ να γω γές τους. Θα σας ο δη -
γή  σουν μπρο στά σε άρ χο ντες και βα σι λείς ε ξαι τί ας μου, για να
δώ σε τε μαρ τυ ρί α για μέ να σ’ αυ τούς και στους ει δω λο λά τρες. Κι
ό ταν σας σύ ρουν στα δι κα στή ρια, μην α γω νιά τε για το τι θα πεί -
τε, διότι δε θα εί στε ε σείς που θα μι λά τε, αλ λά το πνεύ μα του
Πα τέ ρα σας που θα μι λή σει μέ σα σας. 

Θα πα ρα δώ σει ο α δελ φός τον α δελ φό στο θά να το, κι ο πα -
τέ ρας το παι δί, και θα ξε ση κω θούν τα παι διά να θα να τώ σουν
τους γο νείς. Κι ό λοι θα σας μι σούν ε ξαι τί ας μου. Ό ποι ος ό μως
μέ νει στα θε ρός ως το τέ λος, αυ τός θα σω θεί». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Μάμα ο ο ποί ος με το αί μα του

ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τα πει νά τον Κύ ριο που
τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέγοντας:

Δυνάμωσε την πίστη μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρούν την πί στη τους α κό μη και με το αί μα τους, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να α πο κτήσει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή
στους διώ κτες τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των μαρ τύ ρων τους
θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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4. Για να μας δυ να μώ νει το αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι -
στού στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον
Κύ ριο. 

Προστάτεψε, Κύριε, το λαό σου, που σε παρακαλεί στο
όνομα των Μαρτύρων σου και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου
ζητά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα που σου προσφέρουμε,
ώστε με τη βοήθειά σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου, 
με την οποία ο άγιος Μάμας υπερνίκησε τα βασανιστήρια. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι από τα θεία Μυστήρια,
σε παρακαλούμε, Κύριε,
αξίωσέ μας να μιμούμαστε 
τη θαυμαστή σταθερότητα του μακάριου Μάμα,
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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23 Αυγούστου

Αγίας Θέκλας, Παρθενομάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο

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

Συναπτή δέηση

Εσύ, Κύριε, που μας χαροποιείς κάθε χρόνο
με την εορτή της μακάριας Θέκλας,
κάνε σε παρακαλούμε,
όχι μόνο να την τιμούμε
αλλά και ν’ 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.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Απόστολου Παύ λου  προς τους
Ρω μαί ους (8,26-30).

Αδελφοί, το Πνεύμα βοηθά στην αδυναμία μας. Επειδή δεν
γνωρίζουμε ούτε τι ούτε πώς πρέπει να προσευχηθούμε, αλλά
αυτό το ίδιο Πνεύμα μεσιτεύει για μας με στεναγμούς που δεν
μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Εκείνος που ερευνά τις καρ-
διές γνωρίζει ποιός είναι ο πόθος του Πνεύματος, επειδή μεσι-
τεύει για τους αγίους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Γνωρίζουμε ακόμη ότι, για εκείνους που αγαπούν το Θεό, όλα
συνεργούν προς το καλό, για εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμ-
φωνα με το σχέδιό του. Διότι εκείνους που από πάντοτε γνώριζε,
τους προόρισε να γίνουν σύμμορφοι προς την εικόνα του Υιού του,
για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς.
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Και αυτούς που προόρισε, αυτούς και κάλεσε. Και αυτούς
που κάλεσε, αυτούς και δικαίωσε. Αυτούς που δικαίωσε, αυτούς
και δόξασε. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριος ο άνθρωπος*
που έθεσε τον Κύριο ελπίδα του.

Ψαλμός 40(39),5

Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πορεύτηκε*
στων ασεβών τις συναθροίσεις
και στον δρόμο των αμαρτωλών δεν στάθηκε*
και σε συμβούλιο χλευαστών δεν κάθισε. Αντ.

Αλλά ο νόμος του Κυρίου είναι η χαρά του, *
και τον νόμο του μελετά ημέρα και νύχτα. 
Θα είναι σαν το δέντρο το φυτεμένο †
δίπλα σε νερά τρεχούμενα, *
που τους καρπούς θα δώσει στον καιρό του. Αντ.

Και τα φύλλα του ποτέ δεν θα μαραίνονται, *
όλα τα έργα του θα κατευοδώνονται. 
Δεν είναι έτσι οι ασεβείς, δεν είναι έτσι,*
αλλά σαν το άχυρο που το σκορπίζει ο άνεμος. Αντ.

Γι’ αυτό οι ασεβείς θα καταδικαστούν στην κρίση, * 
οι αμαρτωλοί θα αποκλειστούν από τη σύναξη των δικαίων. 
Επειδή γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων, * 
ενώ η πορεία των ασεβών οδηγεί στην απώλεια. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου Ιω 15,9β.5β

Αλληλούια,
«Μείνετε στην αγάπη μου», λέει ο Κύριος, 
«όποιος μένει σε μένα κι εγώ σ’ αυτόν, φέρνει καρπό πολύ».
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευαγγέλιο (13,44-46).

Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: Η Βα σι -
λεί α των ου ρα νών μοι ά ζει με θη σαυ ρό κρυμ μέ νο στο χω ρά φι,
που τον βρή κε έ νας άν θρω πος και τον έ κρυ ψε κι ό λος χα ρά πά -
ει και που λά ει ό λα ό σα έ χει κι α γο ρά ζει ε κεί νο το χω ρά φι. 

Η Βα σι λεί α των ου ρα νών πά λι μοι ά ζει μ’ έ ναν έ μπο ρο, που
ζη τού σε να βρει ό μορ φα μαρ γα ρι τά ρια. Και ό ταν βρή κε έ να πα -
νά κρι βο μαρ γα ρι τά ρι, πή γε και πού λη σε ό λα ό σα εί χε και το α -
γό ρα σε. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας τη μνή μη της α γί ας παρ θενομάρτυρος Θέκλας ας

α πευ θύ νου με στον Κύ ριο θερ μή πα ρά κλη ση, για την πι στή τή ρη -
ση των ε ντο λών του και των ευ αγ γε λι κών α ρε τών μέ σα στον κό -
σμο, λέγοντας: 

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λες τις γυ ναί κες που ε ξα σκού νται στην ευ αγ γε λι κή τε -
λει ό τη τα, ώ στε να συ μπε ρι λη φθούν α νά με σα στις ε νάρε τες και
συ νε τές παρ θέ νες της πα ρα βο λής, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Για ό λους τους νέ ους και τις νέ ες, ώ στε με την έ ντι μη και α -
γνή ζω ή τους να καλ λιερ γούν υ ψη λά ι δα νι κά, ας πα ρα καλέ σου -
με τον Κύ ριο. 

3. Για τις Ιε ρές Μο νές και τα ευ α γή ι δρύ μα τα που α ντι με τω πί -
ζουν δύ σκο λες κα τα στά σεις, ώ στε με τη δι και ο σύ νη και την α γά -
πη να ξε πε ρά σουν κά θε δυ σκο λί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, για να μά θου με να ζού με κά θε μέ ρα για τη
Βα σι λεί α του Θεού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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Κύριε Θεέ μας, εσύ που δείχνεις έλεος στα πλάσματά σου,
άκουσε τις παρακλήσεις μας, και με τη μεσιτεία της αγίας παρ-
θενομάρτυρος Θέκλας, δώσε μας τη βοήθειά σου. Διά του Ι ησού
Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώ-
νες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Σου προσφέρουμε Κύριε,
αυτή τη θυσία, τιμώντας τη μνήμη της αγίας Θέκλας
και σε παρακαλούμε,
να μας αποκτήσει την ευσπλαχνία σου και τη σωτηρία. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

Δέηση μετά την κοινωνία

Η δύναμη αυτού του Μυστηρίου,
που τελούμε σήμερα,
τιμώντας τη μνήμη της αγίας Θέκλας,
ας μας φωτίσει, παντοδύναμε Θεέ,
κι ας μας ζωογονήσει,
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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29 Αυγούστου

Του Μαρτυρίου του αγίου Ιωάννη, 
Προδρόμου και Βαπτιστή

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.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του προ φή τη Ιε ρε μί α (1,17-19).

Έγι νε λό γος του Κυ ρί ου σε μέ να λέ γο ντας: «Να πε ρι ζώ σεις
την ο σφύ σου και να ση κω θείς, και να τους πεις ό λα ό σα ε γώ θα
σε προ στά ξω. Να μη φο βη θείς α πό το πρό σω πό τους, μή πως και
σε α φή σω να πέ σεις σε α μη χα νί α μπρο στά τους. Ε πει δή, ιδού,
εγώ σε έ βα λα σή με ρα σαν μια ο χυ ρή πό λη και σαν μια σι δε ρέ νια
στή λη και σαν χάλ κι να τεί χη ε νά ντια ο λό κλη ρης της γης, ε νά ντια
στους βα σι λιά δες του Ιο ύ δα, ε νά ντια στους άρ χο ντές του, ε νά -
ντια στους ιε ρείς του και ε νά ντια στο λα ό της γης. Και θα σε πο -
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λε μή σουν, ό μως δε θα υ πε ρι σχύ σουν ε να ντί ον σου, ε πει δή ε γώ
εί μαι μα ζί σου για να σε ε λευ θε ρώ νω, λέ ει ο Κύ ριος. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Το στόμα μου θα εξαγγείλει τη δικαιοσύνη σου,†
όλη την ημέρα τη σωτηρίας σου.*

Ψαλμός 70

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. 
Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης*
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις,
επειδή εσύ είσαι κραταίωμά μου*
και καταφύγιό μου. Αντ.

Θεέ μου, γλίτωσέ με από του αμαρτωλού το χέρι,* 
από το χέρι αυτού που παρανομεί και πράττει αδικίες. 
Επειδή εσύ, Κύριε, είσαι η προσδοκία μου,*
Κύριε, είσαι η ελπίδα μου από τη νεότητά μου. Αντ.

Επάνω σου στηρίχτηκα από τα μητρικά τα σπλάχνα,†
από την κοιλία της μητέρας μου είσαι ο προστάτης μου,* 
σ’ εσένα διαρκώς η εξύμνησή μου. 
Έγινα για πολλούς θαυμαστό σημείο,*
κι εσύ κραταιός βοηθός μου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Μτ 5,10

Αλληλούια,
Μακάριοι όσοι διώκονται εξαιτίας της δικαιοσύνης, 
διότι δική τους είναι η Βασιλεία των ουρανών.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Μάρ κο Άγιο Ευαγγέλιο (6,17-29).

Ε κεί νο τον και ρό ο Η ρώ δης εί χε στεί λει να συλ λά βουν τον
Ιω άν νη και τον έ δε σε στη φυ λα κή, ε ξαι τί ας της Η ρω διά δας, της
γυ ναί κας του Φι λίπ που, του α δελ φού του, ε πει δή την εί χε πα -
ντρευ τεί. Έ λε γε, πράγ μα τι, ο Ιω άν νης στον Η ρώ δη: «Δε σου ε -
πι τρέ πε ται να έ χεις τη γυ ναί κα του α δελ φού σου». Και η Η ρω -
διά δα τον μι σού σε και ή θε λε να τον σκο τώ σει, αλ λά δε μπο ρού -
σε, ε πει δή ο Η ρώ δης φο βό ταν τον Ιω άν νη, γνω ρί ζο ντας ό τι εί ναι
άν δρας δί και ος και ά γιος και γι’ αυ τό τον προ στά τευ ε. Αν και, α -
κού γο ντάς τον, απο ρού σε πο λύ, τον ά κου γε ευ χα ρί στως. 

Η κα τάλ λη λη μέ ρα ήλ θε, ό ταν ο Η ρώ δης έ κα νε δεί πνο
στους με γι στά νες του και στους χι λί αρ χους και στους πρού χο -
ντες της Γα λι λαί ας για τα γε νέ θλιά του. Τό τε μπή κε η κό ρη του,
ε κεί νη της Η ρω διά δας, που ό ταν χό ρε ψε ά ρε σε στον Η ρώ δη και
στους συν δαι τη μό νες. Εί πε ο βα σι λιάς στο κο ρί τσι: «Ζή τη σέ μου
ό,τι θέ λεις και θα σου το δώ σω». Και της έ δω σε πολ λούς όρ κους:
«Ό,τι και να μου ζη τή σεις θα σου δώ σω, μέ χρι το μι σό βα σί λει ό
μου». Κι αυ τή βγή κε και εί πε στη μη τέ ρα της: «Τι να ζη τήσω;».
Κι ε κεί νη της εί πε: «Το κε φά λι του Ιω άν νη του Βα πτι στή». Κι α -
μέ σως μπή κε μέ σα γρή γο ρα ε κεί που ή ταν ο βα σι λιάς και ζή τη -
σε λέ γο ντας: «Θέ λω τώ ρα α μέ σως να μου δώ σεις το κε φά λι του
Ιω άν νη του Βα πτι στή πά νω σ’ έ να πιά το». Κι ο βα σι λιάς λυ πή θη -
κε πο λύ, αλ λά ε ξαι τί ας των όρ κων και των πα ρό ντων δε θέ λη σε
να της το αρ νη θεί. Κι α μέ σως ο βα σι λιάς έ στει λε έ να φρου ρό με
τη δια τα γή να φέ ρουν το κε φά λι του Ιω άν νη. Κι ε κεί νος πή γε και
τον α πο κε φά λι σε στη φυ λα κή κι έ φε ρε το κε φά λι του πά νω σ’ έ -
να πιά το και το έ δω σε στο κο ρί τσι και το κο ρί τσι το έ δω σε στη
μη τέ ρα της. Όταν το έ μα θαν οι μα θη τές του πή γαν και σή κω σαν
το πτώ μα του και το έ βα λαν σε μνή μα. 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας πα ρα κα λέ σου με με ε μπι στο σύ νη τον Κύ ριο και Σω τή ρα

μας, που έ στει λε πριν α πό αυ τόν τον Ιω άν νη το Βα πτι στή, για να
του ε τοι μά σει το δρό μο της σω τη ρί ας, λέγοντας: 

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Μας κα λείς, Κύ ριε, στο δρό μο της με τα στρο φής, με το κή -
ρυγ μα και τη ζω ή του Βα πτι στή Ιω άν νη. Δώ σε μας τη δύ να μη να
με τα στρέ ψου με την καρ διά μας, για ν’ ακο λου θού με με συ νέ πει α
τη δι δα σκα λί α σου. Σε παρακαλούμε.

2. Θέ λη σες, Κύ ριε, να προ α ναγ γελ θείς στους αν θρώ πους α πό
έ ναν άν θρω πο. Στεί λε στον κό σμο ιε ρα πο στό λους έν θερ μους και
τα πει νούς, να α ναγ γεί λουν τη Βα σι λεί α σου. Σε παρακαλούμε.

3. Θέ λη σες, Κύ ριε, να βα πτι στείς στον Ιορ δά νη α πό τον Ιω άν -
νη, για να εκ πλη ρω θούν οι Γρα φές. Κά νε μας ι κα νούς συ νερ γά -
τες σου, για την ε γκα θί δρυ ση της δι και ο σύ νης και της ει ρή νης.
Σε παρακαλούμε. 

4. Θέ λη σες, Κύ ριε, να πε ριέλ θει στην α φά νει α ο προ φή της σου
Ιωάν νης, ό ταν άρ χι σες τη δη μό σια ζω ή σου. Κά νε, Κύ ριε, ν’ α -
διαφο ρού με για την προ σω πι κή μας ε πι τυ χί α και το δη μό σιο έ -
παι νο, μπρο στά στην υ πη ρε σί α της α λή θει ας. Σε παρακαλούμε.

Θεέ Πατέρα, εσύ που έδωσες στο Μονογενή σου Υιό, ως
πρόδρομο τον άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή, κάνε μας ικανούς να
κηρύτουμε το Ευαγγέλιο, με τη συνεπή και χριστιανική μας με -
τάνοια, όπως ο Ιωάννης αφιέρωσε σ’ αυτό όλη του τη ζωή και τη
δράση. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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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.

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.
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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 ακατάπαυστα 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. 



ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Έναρξη

1. Ό ταν ο λα ός συ να χθεί, ο ιε ρέ ας με τους βο η θούς του προ χω ρεί προς
το ιε ρό, ε νώ ψάλ λε ται το ει σο δι κό ά σμα.

Ό ταν φτά σει στο ιε ρό, κάνει υπόκλιση μα ζί με τους βο η θούς, ασπά -
ζεται την αγία Τράπεζα και, α νά λο γα με την πε ρί πτω ση, θυ μια τί ζει τον
Σταυρό και την αγία Τράπεζα. Έπειτα, μα ζί με τους βο η θούς, πη γαί νει στην
έ δρα του.

Όταν το ει σο δι κό ά σμα τε λει ώ σει, ιε ρέ ας και πι στοί, όρ θιο ι, κά νουν
το ση μεί ο του σταυ ρού, ε νώ ο ιε ρέ ας, στραμ μέ νος προς το λα ό λέ ει:

† Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος.

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:
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† Ο Κύριος να είναι μαζί σας.

O λαός απαντά:

– Και με το πνεύμα σου.

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.
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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.

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:
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† 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.

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.
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Ο λαός απαντά:

– Κύριε, ελέησον.

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.

7. Ακολουθεί το Κύριε ελέησον, εκτός αν έχει προηγηθεί κατά την Ευ -
χή Μετα νοίας.

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.
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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. 

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. 
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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: 

† 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.
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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.

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.
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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 
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.
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Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών
και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. 
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:
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† 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.

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.



222 ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο λαός σηκώνεται και απαντά:

– Ας δεχθεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία 
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.
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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.
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

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 1

Η μητρότητα της Αειπαρθένου Μαρίας

62. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς τι -
μήν της Αειπαρθένου Μαρίας, προσθέτοντας, εκεί που σημειώνεται, τον
τίτλο κάθε εορτής, όπως αναφέρεται σε κάθε Λειτουργία.

† 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.
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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.

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

63. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς
τιμήν 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,
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…



ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ228

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1

Οι Απόστολοι ποιμένες του Λαού του Θεού

64. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς
τιμήν των Αποστόλων, ιδιαίτερα προς τιμήν των αγίων Πέτρου και Παύλου.

† 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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Οι Απόστολοι θεμέλιο και μαρτυρία της Εκκλησίας

65. 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

66. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς
τιμήν κάθε αγίου, του αγίου Προστάτη, του αγίου στον οποίο είναι αφιερω-
μένος ναός, καθώς και στις πανηγύρεις και επίσημες εορτές των αγίων
κατά τις οποίες δεν προβλέπεται κάποιο άλλο ιδιαίτερο προοίμιο. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην προαιρετική μνήμη 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 (τον) ικετεύουμε, μας παρέχεις βοήθεια
και, όταν επικοινωνούμε μαζί τους (του), 
μας ενώνεις με δεσμό αδελφικής αγάπης.
Ενισχυμένοι από τη μαρτυρία τους(του),
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

67. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες προς
τιμήν κάθε αγίου, του αγίου Προστάτη, του αγίου στον οποίο είναι αφιερω-
μένος ναός, καθώς και στις πανηγύρεις και επίσημες εορτές των αγίων
κατά τις οποίες δεν προβλέπεται κάποιο άλλο ιδιαίτερο προοίμιο. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί και στην προαιρετική μνήμη 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

68. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Πανηγύρεις και
Εορτές των αγίων Μαρτύρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν τελείται
μία μνήμη τους.

† 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

68. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Πανηγύρεις και
Εορτές των αγίων Μαρτύρων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν τελείται
μία μνήμη τους.

† 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

70. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Πανηγύρεις και με -
γάλες εορτές των αγίων Ποιμένων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όταν τε -
λείται προαι ρετική μνήμη τους.

† 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…



235ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Η μαρτυρία της αφιερωμένης ζωής στον Θεό

71. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Πανηγύρεις και
Εορ τές των αγίων Παρθένων και αγίων Μοναχών. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και όταν τελείται κάποια μνήμη τους.

† 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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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.

Πραγματικά 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):
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† 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.

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:
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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.

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:
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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.

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.
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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.

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 τον 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.
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Ο λαός αναφωνεί:

– Αμήν.

Η τέλεση της Λειτουργίας συνεχίζεται με την Ακολουθία της θείας Κοι -
νωνίας, βλ. σελ. 247.

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:

Πραγματικά 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.
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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:

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.
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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:

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.
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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,
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 τον μνήστορα,
τους αγίους Αποστόλους
και τους ένδοξους Μάρτυρες,
(τον άγιο ... [όνομα]) (αναφέρεται ο άγιος της ημέρας ή ο άγιος προστάτης)
και με όλους τους αγίους.
Ελπίζουμε ότι, χάρη στη μεσιτεία τους,
θα μας παρέχεις πάντοτε τη βοήθειά σου.
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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], 
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.

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:
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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)
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.
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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.

Η τέλεση της Λειτουργίας συνεχίζεται με την Ακολουθία της θείας Κοι -
νωνίας.

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.
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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,
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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,
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.
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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.

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.
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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. 254-257.

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,
– Από τώρα και πάντοτε.

† Βοήθειά μας το όνομα του Κυρίου,
– Ο οποίος έπλασε τον ουρανό και τη γη.

Τότε ο Επίσκοπος λαβαίνει την ποιμαντική ράβδο, αν τη χρησιμοποιεί, και
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:
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† 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.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Επίσημες Ευχές Απόλυσης

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.
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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
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.
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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
† και του Aγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας μένει
πά ντοτε μαζί σας.
– Αμήν.
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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.





ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

8 Σεπτεμβρίου

ΤΟΥ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ
ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ας εορτάσουμε με ευφροσύνη
τη Γέννηση της Μακαρίας Αειπαρθένου Μαρίας,
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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (8,28-30).

Α δελ φοί, γνω ρί ζου με ακόμη ό τι, για ε κεί νους που α γα πούν
το Θε ό, ό λα συ νερ γούν προς το κα λό, για ε κεί νους που εί ναι κα -
λε σμέ νοι σύμ φω να με το σχέ διό του. Διότι ε κεί νους που α πό πά -
ντοτε γνώ ρι ζε, τους προ ό ρι σε να γί νουν σύμ μορ φοι προς την ει -
κό να του Υ ιο ύ του, για να εί ναι αυ τός πρω τό το κος α νά με σα σε
πολ λούς α δελ φούς. 

Και αυ τούς που προ ό ρι σε, αυ τούς και κά λε σε. Και αυ τούς
που κά λε σε, αυ τούς και δι καί ω σε. Αυ τούς που δι καί ω σε, αυ τούς
και δό ξα σε. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μεγάλη είναι η χαρά μου για τον Κύριο,* 
και η ψυχή μου σκιρτά για το Θεό μου.

Ψαλμός 12

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 εξυμνήσω το όνομα του Ύψιστου Κυρίου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάρια είσαι, Αειπάρθενε Μαρία,
και άξια παντός επαίνου, 
διότι από εσένα εξήλθε ο ήλιος της δικαιοσύνης,
ο Χριστός, ο Θεός μας. 
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (1,1-16,18-23).

Βι βλί ο της γε νε α λο γί ας του Ι η σού Χρι στού, γιο υ του Δα -
βίδ, γιο υ του Α βρα άμ. 

Απ’ τον Α βρα άμ γεν νή θη κε ο Ι σα άκ, απ’ τον Ι σα άκ γεν νή -
θη κε ο Ια κώβ, απ’ τον Ια κώβ γεν νή θη κε ο Ιο ύ δας και τα α δέλ φια
του. Απ’ τον Ιο ύ δα και τη Θά μαρ γεν νή θη κε ο Φά ρες και ο Ζά ρα,
απ’ τον Φά ρες γεν νή θη κε ο Εσ ρώμ, απ’ τον Εσ ρώμ γεννή θη κε ο
Α ράμ, απ’ τον Α ράμ γεν νή θη κε ο Α μι να δάβ, απ’ τον Α μι να δάβ
γεν νή θη κε ο Να ασ σών, απ’ τον Να ασ σών γεν νήθη κε ο Σαλ μών,
απ’ τον Σαλ μών και τη Ρα χάβ γεν νήθη κε ο Βο ός, απ’ τον Βο ός
και τη Ρουθ γεν νή θη κε ο Ω βήδ, απ’ τον Ω βήδ γεν νή θη κε ο Ιεσ -
σαί, απ’ τον Ιεσ σαί γεν νή θη κε ο Δα βίδ ο βα σι λιάς. 

Απ’ τον Δα βίδ και τη γυ ναί κα του Ου ρί α γεν νή θη κε ο Σο -
λο μών, απ’ τον Σο λο μώ ντα γεν νή θη κε ο Ρο βο άμ, απ’ τον Ρο βο άμ
γεν νή θηκε ο Α βιά, απ’ τον Α βιά γεν νή θη κε ο Α σάφ, απ’ τον Α -
σάφ γεν  νή θη κε ο Ιω σα φάτ, απ’ τον Ιω σα φάτ γεν νή θη κε ο Ιω-
ράμ, απ’ τον Ιω ράμ γεν νή θη κε ο Ο ζί ας, απ’ τον Ο ζί α γεν νή θη κε
ο Ιω α θάμ, απ’ τον Ιω α θάμ γεν νή θη κε ο Α χάζ, απ’ τον Α χάζ γεν -
νή θη κε ο Ε ζε κί ας, από τον Ε ζε κί α γεν νή θη κε ο Μα νασ σής, απ’
τον Μα νασ σή γεν νή θη κε ο Α μών, απ’ τον Α μών γεν νή θη κε ο Ιω -
σί ας, απ’ τον Ιω σί α γεν νή θη κε ο Ιε χο νί ας και τα α δέλ φια του,
την ε πο χή της εξο ρί ας στη Βα βυ λώνα. 

Με τά την ε ξο ρί α στη Βα βυ λώ να, απ’ τον Ιε χο νί α γεν νή θη -
κε ο Σα λα θι ήλ, απ’ τον Σα λα θι ήλ γεν νή θη κε ο Ζο ρο βα βέλ, απ’
τον Ζο ρο βα βέλ γεν νή θη κε ο Αβιούδ, απ’ τον Α βιο ύδ γεν νή θη κε ο
Ε λια κίμ, απ’ τον Ε λια κίμ γεν νή θη κε ο Αζώρ, απ’ τον Α ζώρ γεν νή -
θη κε ο Σα δώκ, απ’ τον Σα δώκ γεν νή θη κε ο Α χίμ, απ’ τον Α χίμ
γεν νή θη κε ο Ε λιο ύδ, απ’ τον Ε λιο ύδ γεν νή θη κε ο Ε λε ά ζαρ, απ’
τον Ε λε ά ζαρ γεν νή θη κε ο Ματ θάν, απ’ τον Ματ θάν γεννή θη κε ο
Ια κώβ, απ’ τον Ια κώβ γεν νή θη κε ο Ιω σήφ, που ή ταν ο άν δρας
της Μα ρίας, η ο ποί α γέν νη σε τον Ι η σού, τον λε γό με νο Χρι στό. 

Η γέν νη ση του Ι η σού Χρι στού έ γι νε κα τά τον ε ξής τρό πο:
Όταν αρ ρα βω νιά σθη κε η Μα ρί α, η μη τέ ρα του, με τον Ιω σήφ,
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βρέ θη κε έ γκυος α πό το Άγιο Πνεύ μα πριν α κό μα πά νε να ζή σουν
μα ζί. Αλ λά ο Ιω σήφ, ο άν δρας της, ε πει δή ή ταν δίκαι ος και δεν
ή θε λε να την κα ταγ γεί λει δη μό σια, θέ λη σε να τη χω ρί σει στα
κρυ φά. Ε νώ ο Ιω σήφ τα σκε φτό ταν ό λα αυ τά, άγ γε λος του Κυ ρί -
ου του φα νε ρώ θη κε σε ό νει ρο και του εί πε: «Ιω σήφ, γιε του Δα -
βίδ, μη φο βη θείς να πά ρεις τη Μα ρί α, τη γυ ναί κα σου, διό τι ε κεί -
νο που γεν νή θη κε μέ σα της εί ναι απ’ το Άγιο Πνεύ μα. Και θα
γεν νή σει έ να γιο και θα του δώ σεις το ό νο μα Ι η σούς. Αυ τός,
πράγ μα τι, θα σώ σει το λα ό του α πό τις α μαρ τί ες του». 

Και ό λα αυ τά έ γι ναν, για να εκ πλη ρω θεί ό,τι ει πώ θη κε απ’
τον Κύ ριο, μέ σω του προ φή τη που εί πε: Η παρ θέ νος θα συλ λά -
βει και θα γεν νή σει γιο και θα του δώ σουν το ό νο μα Εμ μα νου ήλ,
το ο ποί ο με τα φρά ζε ται: ο Θε ός εί ναι μα ζί μας. 

Λόγος του Κυρίου.

ή το σύντομο:

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (1,18-23).

Η γέν νη ση του Ι η σού Χρι στού έ γι νε κα τά τον ε ξής τρό πο:
Όταν αρ ρα βω νιά σθη κε η Μα ρί α, η μη τέ ρα του, με τον Ιω σήφ,
βρέ θη κε έ γκυος α πό το Άγιο Πνεύ μα πριν α κό μα πά νε να ζή σουν
μα ζί. Αλ λά ο Ιω σήφ, ο άν δρας της, ε πει δή ή ταν δίκαι ος και δεν
ή θε λε να την κα ταγ γεί λει δη μό σια, θέ λη σε να τη χω ρί σει στα
κρυ φά. Ε νώ ο Ιω σήφ τα σκε φτό ταν ό λα αυ τά, άγ γε λος του Κυ ρί -
ου του φα νε ρώ θη κε σε ό νει ρο και του εί πε: «Ιω σήφ, γιε του Δα -
βίδ, μη φο βη θείς να πά ρεις τη Μα ρί α, τη γυ ναί κα σου, διό τι ε κεί -
νο που γεν νή θη κε μέ σα της εί ναι απ’ το Άγιο Πνεύ μα. Και θα
γεν νή σει έ να γιο και θα του δώ σεις το ό νο μα Ι η σούς. Αυ τός,
πράγ μα τι, θα σώσει το λα ό του α πό τις α μαρ τί ες του». 

Και ό λα αυ τά έ γι ναν, για να εκ πλη ρω θεί ό,τι ει πώ θη κε απ’
τον Κύ ριο, μέ σω του προ φή τη που εί πε: Η παρ θέ νος θα συλλά -
βει και θα γεν νή σει γιο και θα του δώ σουν το ό νο μα Εμ μα νου ήλ,
το ο ποί ο με τα φρά ζε ται: ο Θε ός εί ναι μα ζί μας.

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας σή με ρα την ε ορ τή της γέν νησης της Θε ο τό κου

Μα ρί ας, ας ευ χα ρι στή σου με το Θε ό και ας τον δο ξά σου με λέ γο -
ντας:

Κύριε, σε δοξάζουμε.

1. Θε έ Πα τέ ρα, με τη γέν νη ση της Πα νά χρα ντης Μη τέ ρας
του Υιού σου, πραγ μα το ποι ε ίς ο ρα τά την υ πό σχε ση που εί χες
δώ σει στον Α δάμ, για τη σω τη ρί α των αν θρώ πων, γι’ αυ τό σε δο -
ξά ζου με. 

2. Με τη γέν νη ση της Πα νά χρα ντης Μη τέ ρας του Υ ιο ύ σου,
δη μιο ύρ γη σες το τε λει ό τε ρο αν θρώ πι νο πλά σμα. Γι’ αυ τό σε δο -
ξά ζου με. 

3. Με τη γέν νη ση της Πα νά χρα ντης Μη τέ ρας του Υ ιο ύ σου,
πραγ μα το ποι ε ίς τα λό για των προ φη τών: είσαι η δό ξα της Ιε ρου -
σα λήμ, εί σαι η χα ρά του Ισ ρα ήλ. Γι’ αυ τό σε δο ξά ζου με. 

4. Με τη γέν νη ση της Πα νά χρα ντης Μη τέ ρας του Υ ιο ύ σου,
μας γε μί ζεις α πό χα ρά, ευ γνω μο σύ νη κι ελ πί δα. Γι’ αυ τό σε δο -
ξά ζου με. 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, είσαι θαυμαστός στα έργα
σου και υπερευλογητός για τη σοφία σου, διότι με τη γέννηση
της Πανάμωμης παρθένου, έδωσες στον Υιό σου μια κατοικία
αντάξια, και σ’ εμάς μια στοργική μητέρα. Χορήγησέ μας τη
χάρη, κάτω από τη μητρική της προστασία, να ζούμε υμνώντας
τη σοφία και την παντοδυναμία σου. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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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
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 1: «Τιμώντας την εορτή της Γεννήσε-
ως», σελ. 225.

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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14 Σεπτεμβρίου

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο των Α ριθ μών (21,4-9).

Εκείνες τις ημέρες, άρχισε ο λαός να λιγοψυχά από την πο -
ρεία και από την κούραση. Και μίλησε εναντίον του Θεού και
εναντίον του Μωυσή και είπε: «Γιατί μας οδηγήσατε έξω από
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την Αίγυπτο; Για να πεθάνουμε μέσα στην ερημιά; Ψωμί δεν
υπάρχει, νερό δεν υπάρχει και η ψυχή μας έχει ήδη 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.

Και ο Κύριος του μίλησε και του είπε: «Κατασκεύασε ένα
χάλκινο 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 φίδι, θεραπευόταν.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μη λησμονείτε *
τα έργα του Κυρίου.

Ψαλμός 77

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.
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Αυτός όμως είναι φιλάνθρωπος*
και συγχωρεί την ανομία και δεν αφανίζει.
Πολλές φορές ανέστειλε τον θυμό του* 
και δεν ξεθύμανε όλη την οργή του. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Επι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Φι λιπ πη σί ους (2,6-11). 

Α δελ φοί, ο Ι η σούς Χρι στός, αν και ή ταν κα τά τη φύ ση Θε -
ός, δε θε ώ ρη σε την ι σό τη τά του με το Θε ό σαν κά τι που το εί χε αρ -
πά ξει. Α ντί θε τα, κέ νω σε τον ε αυ τό του, και έγινε δού λος, παίρ -
νο ντας την ανθρώ πι νη ε ξο μοί ω ση. 

Κι ό ταν ε ξω τε ρι κά φα νε ρώ θη κε ως άν θρω πος, τα πεί νω σε
τον ε αυ τό του, με το να γίνει υπάκουος μέ χρι θα νά του, και μά λι -
στα θα νά του σταυ ρικού. 

Γι’ αυ τό και ο Θε ός τον υ πε ρύ ψω σε, και του χά ρι σε έ να ό -
νο μα, το οποίο είναι επάνω από κάθε άλλο ό νο μα, ώστε στο ό νο -
μα του Ι η σού, κά θε γό να το να προ σκυ νή σει, από τα ε που ρά νια,
τα ε πί γει α και τα κα τά χθό νια. Και κά θε γλώσ σα να ο μο λο γή σει
ό τι ο Ι η σούς Χρι στός εί ναι Κύ ριος, για τη δό ξα του Θε ού Πα τέ ρα.

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Σε προσκυνούμε, Χριστέ, και σ’ ευλογούμε, 
διότι με τον άγιο σου Σταυρό λύτρωσες τον κόσμο.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (3,13-17). 

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς στον Νι κό δη μο: «Κα νέ νας
δεν α νέ βη κε στον ου ρα νό πα ρά μό νο αυ τός που κα τέ βη κε από
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τον ου ρα νό, ο Υ ιός του αν θρώ που. Κι ό πως ο Μω υ σής ύ ψω σε το
φί δι στην έ ρη μο, έ τσι πρέ πει να υ ψω θεί και ο Υ ιός του αν θρώ -
που, ώ στε ο κα θέ νας που πιστεύ ει σ’ αυ τόν να έ χει την αιώ νια
ζω ή. 

Διό τι έ τσι α γά πη σε ο Θε ός τον κό σμο, ώ στε έ δω σε το μο -
νο γε νή του Υ ιό, για να μη χα θεί κα νείς που να πι στεύ ει σ’ αυ τόν,
αλ λά να έ χει την αι ώ νια ζω ή. Ε πει δή ο Θε ός δεν έ στει λε τον Υ ιό
στον κό σμο για να κρί νει τον κό σμο, αλ λά για να σω θεί ο κό σμος
μέσω αυ τού». 

Λόγος του Κυρίου. 

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας πα ρα κα λέ σου με το Θε ό για ό λους τους αν θρώ πους, ώ -

στε να βρουν τη σω τη ρί α κο ντά στο Σταυ ρό του Κυ ρί ου μας Ι η -
σού Χρι στού, λέγοντας: 

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λους αυ τούς που πι στεύ ουν στο Χρι στό, ώ στε το ση μεί -
ο του Σταυ ρού, το ο ποί ο έ λα βαν στο Βά πτι σμα, να διέ πει τα έρ -
γα και τη ζω ή τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για την ει ρή νευ ση ό λου του κό σμου, ώ στε οι καρ ποί του
δέντρου του Σταυ ρού να ε δραι ώ σουν τη συμ φι λί ω ση των λα ών,
ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Ο Χρι στός, που υ ψώ θη κε πά νω στο σταυ ρό και με το θά να -
τό του έ λα βε έ να ό νο μα που εί ναι επά νω α πό κά θε άλλο ό νο μα,
να είναι η δύ να μη των πι στών του και η α κλό νη τη πί στη τους,
μέ χρι τον ερ χο μό του, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, ώ στε να μι μη θού με το Χρι στό που υ πά κου -
σε στο θέ λη μα του Πα τέ ρα μέ χρι το σταυ ρι κό θά να το, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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Εισάκουσε, Κύριε, το λαό σου που σε ικετεύει,  και δώσε μας
τη θεία σου βοήθεια. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο
οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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, 
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. 
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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...

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. 
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15 Σεπτεμβρίου

Της Παναγίας Αειπαρθένου Μαρίας
της Πονεμένης

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ Λκ 2,34-35

Ο Συμεών είπε στη Μαρία:
Αυτός βρίσκεται εδώ για την καταστροφή 
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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή προς τους Ε βραί ους (5,7-9).

Α δελ φοί, ο Ι η σούς, κα τά τις η μέ ρες που έ ζη σε με τη σάρ κα
του, α νέ πεμ ψε δε ή σεις και ι κε σί ες με δυ να τή κραυ γή και με δά -
κρυα προς ε κεί νον ο ο ποί ος μπο ρού σε να τον σώ σει α πό το θά -
να το. Και ει σα κού στη κε ε ξαι τί ας της ευ σέ βει άς του, και αν και ή -
ταν Υ ιός, έ μα θε την υ πα κο ή μέ σα α πό τα πα θή μα τά του. Έ τσι έ -
φθα σε στην τε λει ό τη τα κι έγι νε αί τιος αι ώ νιας σω τη ρί ας για ό -
σους τον υ πα κού νε, κι α να κη ρύ χθη κε α πό το Θε ό αρ χιε ρέ ας
σύμ φω να με την τά ξη του Μελ χι σε δέκ. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Σώσε με, Κύριε,*
σύμφωνα με το έλεός σου.

Από τον Ψαλμό 30

Σ’ εσένα, Κύριε, ήλπισα: ντροπή ποτέ ας μη νιώσω,*
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.
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Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάρια είναι η Παρθένος Μαρία, η οποία, κάτω από το Σταυρό,
αξιώθηκε το φοίνικα του μαρτυρίου χωρίς να δοκιμάσει το θάνατο.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (19,25-27).

Τον και ρό ε κεί νο, στέ κο νταν κο ντά στο σταυ ρό του Ι η σού
η μη τέρα του και η α δελ φή της μη τέ ρας του, η Μα ρί α η γυ ναί κα
του Κλω πά και η Μα ρί α η Μα γδα λη νή. Ο Ι η σούς, λοι πόν, ό ταν
εί δε τη μη τέ ρα του και το μα θη τή που αγα πού σε να στέ κε ται δί -
πλα της, λέ ει στη μη τέ ρα του: «Γυ ναί κα, αυ τός εί ναι ο γιος σου».
Με τά λέ ει στο μαθη τή: «Αυ τή εί ναι η μη τέ ρα σου». Κι α πό ε κεί -
νη την ώ ρα, ο μα θη τής την πή ρε στο σπί τι του. 

Λόγος του Κυρίου.

ή το παρακάτω:

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευ αγ γέ λιο (2,33-35).

Τον και ρό ε κεί νο, ο πα τέ ρας του Ιησού και η μη τέ ρα του
θαύ μα ζαν για ό σα λέγο νταν γι’ αυ τόν. Τό τε ο Συ με ών τους ευ λό -
γη σε και εί πε στη Μα ριάμ τη μη τέ ρα του: «Αυ τός βρί σκε ται ε δώ
για την κα τα στρο φή και για την α νά στα ση πολ λών στον Ισ ρα ήλ
και θα εί ναι ση μεί ο α ντι λε γό με νο, με σκο πό να α πο κα λυ φθούν οι
δια λο γι σμοί πολ λών καρ διών. Κι ε σένα της ί διας, ρομ φαί α θα
δια πε ρά σει την ψυ χή σου». 

Λόγος του Κυρίου. 
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας ευ χα ρι στή σου με το Σω τή ρα μας Χρι στό, που δέ χε ται με

ι δια ί τε ρη ευ χα ρί στη ση τις προ σευ χές που του α πευ θύ νου με μέ -
σο της Πα νά μω μης Μη τέ ρας του, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Σω τή ρα του κό σμου, που δια τή ρη σες τη Μη τέ ρα σου α μό -
λυ ντη α πό κά θε αμαρ τί α, ε λευ θέ ρω σέ μας α πό τον πει ρα σμό της
κα κί ας και της δι χό νοι ας, σε παρακαλούμε. 

2. Κύ ριε του ου ρα νού και της γης, που στε φά νω σες τη Μα ρί α
Βα σί λισ σα της οι κου μέ νης, το πο θε τώ ντας τη στα δε ξιά σου, α ξί -
ω σέ μας να συμ με τά σχου με στη δό ξα της, σε παρακαλούμε. 

3. Ή λιε της δι και ο σύ νης, ε σύ που θέ λη σες να γεν νη θείς α πό
την α μί α ντη Μα ρί α, τη μυ στι κή αυ γή της α νά στα σης, δώ σε μας
τη χά ρη να βα δί ζου με στο φως της πα ρου σί ας σου, σε παρακα-
λούμε. 

4. Ι η σού Χρι στέ, ό ταν έ πα σχες πά νω στο σταυ ρό, μας έ δω σες
στο πρό σω πο του Ιω άν νη, ως μη τέ ρα, την πο νε μέ νη Παρθέ νο.
Α ξί ω σέ μας να ζού με με συ νέ πει α σαν πραγ μα τι κά παι διά της, σε
παρακαλούμε. 

Θεέ Πατέρα, εσύ ο οποίος θέλησες δίπλα στο σταυρωμένο
Υιό σου να είναι παρούσα η πονεμένη Μητέρα του, κάνε, η αγία
σου Εκκλησία, συμπάσχοντας μαζί της, να συμμετέχει στη δόξα
της Ανάστασης. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποί-
ος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, πολυεύσπλαχνε Θεέ,
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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,
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 1: «Τιμώντας την εορτή», σελ. 225.

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. 
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24 Σεπτεμβρίου

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΤΗΣ «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» 

Εορτή

Εισαγωγή

Το θέ μα που α να πτύσ σουν τα κεί με να που α κο λου θούν α -
να φέ ρε ται στον Ιη σού Χρι στό, Λυ τρω τή του κό σμου (Συ να πτή)
που με τη σταυ ρι κή θυ σί α μάς α πέ κτη σε την ε λευ θε ρί α των παι -
διών του Θε ού (Συ να πτή). Ό σο για την Πα να γί α, α φού υ πεν θυ -
μί ζουν ό τι ή ταν η πι στή δού λη του Κυ ρί ου (Λκ 1,38) και έ χο ντας
α φιε ρώ σει τον ε αυ τό της στο έρ γο του Λυ τρω τή Υ ιο ύ της
(Φ.τ.Ε.,56) δί και α α να γνω ρί ζε ται ό τι ε νώ θη κε στη λυ τρω τι κή α -
πο στο λή του Υ ιο ύ του Θεού (Προ οί μιο). 

Τα κεί με να πα ρου σιά ζουν την Πα να γί α:

α) ως νέ α Ιο υ δίθ. Ό πως η Ιο υ δίθ ε λευ θέ ρω σε το λα ό της α πό
τον Ο λο φέρ νη, έ τσι η Μα ρί α, πα λεύ ο ντας με τον «παλαι ό ό φη»,
συμ με τεί χε στη α πε λευ θέ ρω ση του αν θρώ που (1ο Α νά γνω σμα)
από την κα τα δί κη. 

β) ως προ φή τισσα της λύ τρω σης του λα ού Ισ ρα ήλ. Με γάλυ νε
τον Κύ ριο διότι θυ μή θη κε το έ λε ός του και βο ή θη σε τον Ισ ρα ήλ
το δού λο του ε λευ θε ρώ νο ντάς τον α πό τη σκλα βιά της αμαρ τί ας
(Ει σο δι κό και Ευ αγ γέ λιο). 

γ) ως συ νο δοι πό ρο του Χρι στού που βα δί ζει προς τη σταύ ρω -
ση. Η Α ει πάρ θε νος Μα ρί α, στά θη κε ως στορ γι κή μη τέ ρα στη
φάτ νη, στά θη κε α κλό νη τη και κά τω α πό το Σταυ ρό, κο ντά στο
σταυ ρω μέ νο Υ ιό της και ως «γεν ναι ό δω ρη σύ ντρο φος στο πά -
θος» (Προ οί μιο και Ευ αγ γέ λιο). 
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δ) ως μη τέ ρα που μας έ δω σε ο Θε ός (Δέ η ση μετά την κοι νω -
νί α), η οποία με μη τρι κή φρο ντί δα «σκύ βει πά νω στα α δέλ φια
του Υ ιο ύ της που στε νά ζουν κά τω α πό την κα τα πί ε ση και το άγ -
χος και με ρι μνά να συ ντρι βούν τα δε σμά κά θε εί δους σκλα βιάς,
ώ στε να α πο κτή σουν την πλή ρη ε λευ θε ρί α σώ μα τος και πνεύ μα -
τος (Προ οί μιο). 

ε) ως συ νή γο ρό μας (Προ οί μιο) και ου ρά νια προ στά τι δά μας
(Δέ η ση με τά την Κοι νω νί α). 

Η Πα να γί α, υ πε ρυ ψω μέ νη στην Ου ρά νια Ιε ρου σα λήμ
(Προ  οί μιο) ι κε τεύ ει α κα τά παυ στα για μας. 

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, 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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο της Ιο υ δίθ (15,8-10.16,13-14).

Τις ημέρες εκείνες ο μέ γας αρ χιε ρέ ας Ιω α κείμ και το συμ -
βού λιο των πρε σβυ τέ ρων του Ισ ρα ήλ, που κα τοι κού σαν στην Ιε -
ρου σα λήμ, ήρ θαν να δουν τις ευ ερ γε σί ες που ο Κύ ριος έ κα νε για
τον Ισ ρα ήλ και να δουν την Ιο υ δίθ και να υ πο βά λουν τα σέ βη
τους. Μό λις μπή καν στο σπί τι της, ό λοι μα ζί τής α πεύ θυ ναν λό -
για ευ λο γίας και α να φώ νη σαν: «Ε σύ εί σαι η δό ξα της Ιε ρου σα -
λήμ, είσαι το καύ χη μα του Ισ ρα ήλ, εί σαι η τι μή του λα ού μας. Ό -
λα αυ τά τα έ κα νες με το χέ ρι σου, έ ξο χα ποί η σες για τον Ισ ρα ήλ
και γι’ αυ τά ο Κύ ριος ευ α ρε στή θη κε. Να εί σαι πά ντο τε ευ λο γη -
μέ νη α πό τον πα ντο δύ να μο Κύ ριο». Ό λος ο λα ός εί πε: «Α μήν». 

Τότε η Ιουδίθ είπε: «Θα ψά λω στο Θε ό μου, ά σμα νέ ο: Κύ -
ριε εί σαι με γά λος και έν δο ξος, θαυ μα στός στην ι σχύ, α νυ πέρ -
βλητος. Ας σου εί ναι υ πο ταγ μέ νη ό λη η κτί ση σου: διότι ε σύ εί πες
κι ό λα δη μιο υρ γή θη καν, α πέ στει λες το Πνεύ μα σου και κα τα σκευ -
ά στη καν και κα νέ νας δεν μπο ρεί ν’ α ντιστα θεί στη φω νή σου». 

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο της Α πο κά λυ ψης (12,1-10α).

Έ να με γά λο ση μεί ο φά νη κε στον ου ρα νό: μια γυ ναί κα ντυ -
μέ νη τον ή λιο και η σε λή νη κά τω α πό τα πό δια της και πάνω στο
κε φά λι της έ να στε φά νι α πό δώ δε κα α στέ ρια. Αυ τή ή ταν έ γκυος
και φώ να ζε απ’ τους πό νους και τα βά σα να του το κε τού. Τό τε έ -
να άλ λο ση μεί ο φά νηκε στον ου ρα νό: έ νας με γά λος δρά κος με το
χρώ μα της φω τιάς, που εί χε ε πτά κε φά λια και δέ κα κέ ρα τα και
πά νω στα κε φά λια του ε πτά στέμ μα τα. Η ου ρά του πα ρέ συ ρε το
έ να τρί το των α στέ ρων και τα έ ρι ξε στη γη. Ο δρά κο ς στά θη κε
μπρο στά στη γυ ναί κα που ε πρό κει το να γεν νή σει, ώ στε να κα τα -
βρο χθίσει το παι δί της μό λις το γεν νή σει. Και γέν νη σε α γό ρι, αυ -
τόν που πρό κει ται να ποι μά νει ό λα τα έ θνη με σι δε ρέ νιο σκή -
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πτρο. Άρ πα ξαν ό μως το παιδί της και το έ φε ραν κο ντά στο Θε ό
και κο ντά στο θρό νο του. Και η γυ ναί κα έ φυ γε στην έ ρη μο, ε κεί
ό που εί χε έ να τό πο ε τοι μα σμέ νο α πό το Θε ό, ώ στε ε κεί να την
τρέ φουν για χί λιες ε ξα κό σιες ε ξή ντα μέ ρες. 

Ξέ σπα σε, τό τε, πό λε μος στον ου ρα νό. Ο Μι χα ήλ και οι άγ -
γε λοί του πο λέ μη σαν το δρά κο ντα και ο δρά κο ς πο λέ μη σε μα ζί
με τους αγ γέ λους του, αλ λά δε νί κη σε ού τε βρέ θη κε πια τό πος γι’
αυ τούς στον ου ρα νό. Και πέ τα ξαν έ ξω το με γά λο δρά κο ντα, το
αρ χαί ο φί δι, που ο νο μά ζε ται Διά βο λος και Σα τα νάς, αυ τόν που
πα ρα πλα νά όλη την οι κου μέ νη. Πε τά χτη κε στη γη και οι άγ γε λοί
του πε τά χτη καν μα ζί του. Κι ά κου σα στον ου ρα νό μια δυ να τή
φω νή που έ λε γε: «Τώ ρα έ γι νε η σω τη ρί α και η δύ να μη και η Βα -
σι λεί α του Θε ού μας και η ε ξου σί α του Χρι στού του». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Ο Κύριος ευσπλαχνίζεται*
το λαό του που τον σέβεται.

ΩΔΗ (Λκ 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 υπερήφανους και τα σχέδια της καρδιάς τους.
Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους,*
και ταπεινούς ανύψωσε.
Πλημμύρισε με αγαθά τους πεινασμένους,*
κι έδιωξε τους πλούσιους με άδεια χέρια. Αντ.



280 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (Ρωμ 8,18-5).

Α δελ φοί, σκέ πτο μαι, πράγ μα τι, ό τι δεν εί ναι α ντά ξια τα
πα θή μα τα του τω ρι νού και ρού για να συ γκρι θούν με τη μελ λο -
ντι κή δό ξα που πρό κει ται να μας α πο κα λυ φθεί. 

Διότι η πλά ση πε ρι μέ νει με με γά λη λα χτά ρα τη φα νέ ρω ση
των παι διών του Θε ού. Ε πει δή η πλά ση έ χει υ πο τα χθεί στη μα -
ται ό τη τα, ό χι με τη θέ λη σή της, αλ λ’ ε ξαι τί ας ε κεί νου που την υ -
πέ τα ξε και τρέ φει την ελ πί δα ό τι και αυ τή η ίδια η πλά ση θα ε -
λευ θε ρω θεί α πό τη δου λεί α της φθο ράς, για να ει σέλ θει στην ε -
λευ θε ρί α της δό ξας των παι διών του Θε ού. Γνω ρί ζου με, πράγ μα -
τι, ό τι ό λη η πλά ση μα ζί στε νά ζει και αι σθά νε ται τους πό νους του
το κε τού μέ χρι τώ ρα. Και ό χι μό νο η πλά ση, αλ λά και ε μείς οι ί -
διο ι που έ χου με τον πρώ το καρ πό του Πνεύ μα τος και ε μείς οι ί -
διο ι μέ σα μας στε νά ζου με πε ρι μέ νο ντας την υ ιο θε σί α, την α πο -
λύ τρω ση του σώ μα τός μας. Διό τι με την ελ πί δα έ χου με σω θεί.
Ελ πί δα ό μως που φαί νε ται, δεν εί ναι ελ πί δα. Αυ τό που βλέ πει
κά ποι ος, μπο ρεί να το ελ πί ζει; Αν ό μως ελ πί ζου με ε κεί νο που δε
βλέ που με, το προ σμέ νου με με υ πο μο νή. 

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Είσαι μακάρια επειδή πίστεψες, Παρθένε Μαρία. 
Έτσι εκπληρώθηκε σ’ εσένα ο λόγος του Κυρίου.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (19,25-27).

Ε κεί νο τον και ρό, στέ κο νταν κο ντά στο σταυ ρό του Ι η σού
η μη τέ ρα του και η α δελ φή της μη τέ ρας του, η Μα ρί α η γυναί κα
του Κλω πά και η Μα ρί α η Μα γδα λη νή. 

Ο Ι η σούς, λοι πόν, ό ταν εί δε τη μη τέ ρα του και το μα θη τή
που α γα πού σε να στέ κε ται δί πλα της, λέ ει στη μη τέ ρα του: «Γυ -
ναί κα, αυ τός εί ναι ο γιος σου». Με τά λέ ει στο μα θη τή: «Αυ τή εί -
ναι η μη τέ ρα σου». Κι α πό ε κεί νη την ώ ρα, ο μα θη τής την πή ρε
στο σπί τι του. 

Λόγος του Κυρίου. 

Δεήσεις των πιστών  

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θε ός Πα τέ ρας α γά πη σε τό σο πο λύ τον άν θρω πο, ώ στε

έ στει λε τον Υιό του ως Λυ τρω τή και ε λευ θε ρω τή, αλ λά και μέ σο
της Α ει παρ θέ νου Μα ρί ας θέ λη σε να α πε λευ θε ρώσει τους σκλα -
βω μέ νους και ε ξα θλιω μέ νους χρι στια νούς. Ας του ζη τή σου με να
ε πι κρα τή σει πά νω στη γη ο σε βα σμός για την α ξιο πρέ πει α και
την ε λευ θε ρί α του αν θρώ που, λέ γο ντας: 

Μέσω της Θεοτόκου, λύτρωσέ μας, Κύριε, από κάθε κακό.

1. Για ν’ α πλω θεί και ν’ α κου στεί πά νω σ’ ό λη τη γη το λυ τρω -
τι κό και α πε λευ θε ρω τι κό μή νυ μα του Ευ αγ γε λί ου, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να εν νο ή σουν όσοι μας κυ βερ νούν, ό τι πρέ πει να σέ βο -
νται κά θε άν θρω πο διό τι εί ναι πλα σμέ νος «κατ’ ει κό να και ο μοί -
ω ση του Θε ού», ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να κα τα λά βουν ό σοι ε ξα σκούν μια ο ποι α δή πο τε ε ξου -
σί α ό τι οι υ φι στά με νοί τους εί ναι πρώ τι στα παι διά του Θε ού και
ε πο μέ νως ά ξιο ι κά θε σε βα σμού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
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4. Για να βρουν οι σκλα βω μέ νοι την ε λευ θε ρί α τους, οι ε κτο -
πι σμέ νοι την ε πι στρο φή και οι ά δι κα φυ λα κι σμέ νοι το δί κιο
τους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

5. Για να ευ α ι σθη το ποι η θεί η κοι νω νί α μας πά νω στα αν θρώ -
πι να προ βλή μα τα του σε βα σμού των δι και ω μά των, της α ξιο πρέ -
πει ας και της ισό τη τας με τα ξύ των αν θρώ πων, ας πα ρα κα λέ σου -
με τον Κύ ριο. 

Θεέ Πατέρα, με το θάνατο του Υιού σου θέλησες να ξανα-
δώσεις στον άνθρωπο την πρώτη του αξιοπρέπεια. Μην επιτρέ-
ψεις να αντιμετωπίζουν τα τέκνα σου, καταστάσεις εξευτελι-
σμού, ατίμωσης και εκβιασμού, αλλά ας επικρατήσει μεταξύ των
ανθρώπων, πνεύμα αλληλοσεβασμού, εκτίμησης και αγάπης.
Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασι-
λεύει στους αιώνες των αιώνων.

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: «Η Παναγία Μητέρα του Λυτρωτή και διάκονος της
λύ τρωσης»

† 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 σε ευχαριστούμε, Κύριε, 
Πατέρα άγιε, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε.

Σύμφωνα με το θαυμαστό σχέδιο της θείας σου πρόνοιας 
ένωσες άρρηκτα την Παρθένο Μαρία
με τη λυτρωτική αποστολή του Υιού σου. 

Μητέρα στοργική στην ταπεινή φάτνη, 
στάθηκε δίπλα στο σταυρό γενναιόδωρη σύντροφος στο πάθος. 
Ανυψωμένη στην ουράνια Ιερουσαλήμ,
συνεχίζει το έργο της δίπλα στο Βασιλέα της δόξας, 
ως συνήγορος στην υπηρεσία της σωτηρίας μας. 

Με μητρική φροντίδα σκύβει πάνω στα αδέλφια του Υιού της,
και μεριμνά να συντριβούν τα δεσμά κάθε σκλαβιάς 
ώστε να αποκτήσουν την πλήρη ελευθερία 
σώματος και πνεύματος. 

Γι’ αυτό, ενωμένοι με τους αγγέλους και τους αγίους, 
εξυμνούμε στο πρόσωπο του Χριστού, ελευθερωτή και λυτρωτή, 
το έργο της ευσπλαχνίας σου
και ψάλλουμε αδιάκοπα τον ύμνο της δόξας σου. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία           Ιω 2,5

Η μητέρα του Ιησού λέει στους υπηρέτες: «κάνετε ό,τι σας πει».

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια τα οποία λάβαμε, Κύριε,
ανάδειξέ τα σε πηγή του ελέους σου,
ώστε να ζούμε τη 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. 
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26 Σεπτεμβρίου

Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων, 
Μαρτύρων

στην Ελλάδα, Μνήμη

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.

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.

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. 
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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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (51,1-12).

Θα σε ευ χα ρι στώ Κύ ριε, Βα σι λέα, και θα ε παι νώ ε σέ να το
Θε ό το σω τή ρα μου, γιατί υ πήρ ξες για μέ να υ πε ρα σπι στής και βο -
η θός. Και γλύ τω σες το σώ μα μου α πό την α πώ λει α, α πό την πα γί -
δα κα κής γλώσ σας και α πό τα χεί λη ε κεί νων που ψεύ δο νται.
Μπρο στά σ’ ε κεί νους που με πε ρι κύ κλω σαν, έ γι νες βο η θός μου και
σύμ φω να με το πλή θος του ε λέ ους σου και προς δό ξα του ο νό μα -
τός σου, με λύ τρω σες απ’ αυ τούς που ή ταν έ τοι μοι να με κατα βρο -
χθί σουν, απ’ τα χέ ρια ό σων ζη τού σαν την ψυ χή μου, α πό τις α να -
ρίθ μη τες θλί ψεις τις ο ποί ες υ πέ φε ρα, α πό την πυρά που με έπνιγε
καθώς με περικύκλωνε, από το κέντρο μιας φω τιάς όπου δεν
κάηκα, α πό τα βά θη του ά δη, α πό γλώσ σα α κά θαρ τη και ψευ δο -
λό γο, που με συ κο φα ντεί ά δι κα μπρο στά στον βα σι λέα. 

Η ψυ χή μου βρέ θη κε κο ντά στο θά να το κι η ζω ή μου κα τέ -
βη κε τις πύ λες του ά δη. 

Α πό πα ντού με πε ριέ ζω σαν, κα νέ νας δε με υ πο στή ρι ξε. Γύ -
ρι σα το βλέμ μα μου ζη τώ ντας βο ή θει α α πό τους αν θρώ πους, αλ -
λά τί πο τα. Τό τε θυ μή θη κα το έ λεός σου Κύ ριε και τα αι ώ νια ε πι -
τεύγ μα τά σου, ό τι σώ ζεις ό σους ελ πί ζουν σε σέ να και τους ε λευ -
θε ρώ νεις α πό τα χέ ρια των ε χθρών τους. 

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο της Σο φί ας του Σολομώντος (3,1-9).

Στα χέ ρια του Θε ού βρίσκονται οι ψυ χές των δι καί ων και
βάσανο κανένα δεν θα τις αγγίξει. Στα μά τια των α φρό νων φά -
νη κε πως πέ θα ναν και την έξοδό τους τη θεώρησαν καταστρο-
φή, αλλά και την αναχώρησή τους από κοντά μας, εξαφάνιση. 
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Αλλά αυτοί κατοικούν μέσα στην ει ρή νη. Και αν βάσανα
υπέφεραν, στα μάτια των ανθρώπων, η ελ πί δα τους ή ταν γε μά -
τη α θα να σί α. 

Σε λίγα δοκιμάστηκαν, σε πολλά θα ευεργετηθούν, διότι ο
Θε ός τους δο κί μα σε και τους βρή κε αντά ξιο υς του εαυτού του.
Τους δο κί μα σε όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι στο καμίνι και σαν
θυ σί α ο λο καυ τώ μα τος τους δέχτηκε. 

Στον καιρό της ε πί σκε ψής των θα αναλάμψουν και σαν
σπιν θή ρες μέσα σε κα λά μια θα τρέξουν εδώ και εκεί. Έθνη θα
κρί  νουν και λα ούς θα εξουσιάσουν και ο Κύ ριος θα εί ναι ο βα σι -
λέας τους στους αιώνες. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,*
με αγαλλίαση θα θερίσουν. 

Ψαλμός 125

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.
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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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Ια κώ βου (1,2-4.12).

Να θε ω ρεί τε τέ λει α χα ρά, α δελ φοί μου, ό ταν πέ σε τε σε διά -
φο ρες δο κι μα σί ες, γνω ρί ζο ντας ό τι η δο κι μή της πί στε ώς σας πα -
ρά γει την υπο μο νή. Και η υ πο μο νή ας κά νει έ να τέ λει ο έρ γο, ώ στε
να εί σθε τέ λει ο ι και ο λο κλη ρωμέ νοι, χω ρίς να στε ρεί τε σε τί πο τα. 

Μα κά ριος ο άν θρω πος που υ πο μέ νει έ να πει ρα σμό, διό τι
ό ταν ξε πε ρά σει τη δο κι μα σί α θα λά βει το στε φά νι της ζω ής, που
υ πο σχέ θη κε ο Θε ός σε ό σους τον α γα πούν. 

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, \
διότι όταν ξεπεράσει τη δοκιμασία \ 
θα λάβει το στεφάνι της ζωής.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (10,28-33).

Tον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς: Μη φο βά στε αυ τούς που
σκο  τώ νουν το σώ μα, αλ λά που δε μπο ρούν να σκο τώ σουν την
ψυ  χή. Να φο βά στε πε ρισ σό τε ρο ε κεί νον που μπο ρεί να κά νει να
χα θούν στη Γέ εν να και η ψυ χή και το σώ μα. Δυο σπουρ γί τια δεν
που λιο ύ νται για μια δε κά ρα; Και έ να απ’ αυ τά δε θα πέ σει στο
χώ μα χω ρίς να το θέ λει ο Πα τέ ρας σας. 
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Κι ε σάς, α κό μα και οι τρί χες της κε φα λής σας εί ναι με τρη -
μέ νες. Λοι πόν, μη φο βά στε. Ε σείς α ξί ζε τε πε ρισ σό τε ρο α πό πολ -
λά σπουρ γί τια. Ο πό τε, ό ποι ος με ο μο λο γή σει μπρο στά στους αν -
θρώ πους, θα τον ο μολο γή σω κι ε γώ μπρο στά στον Πα τέ ρα μου
που εί ναι στους ου ρα νούς. Αλ λά ό ποι ος με αρ νη θεί μπρο στά
στους αν θρώ πους κι ε γώ θα τον αρ νη θώ μπρο στά στον Πα τέ ρα
μου που εί ναι στους ου ρα νούς. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ε νω μέ νοι με τους α γί ους μάρ τυ ρες, που θυ σιά στη καν για

το Ευ αγ γέ λιο, ας πα ρα κα λέ σου με το Σω τή ρα Χρι στό λέ γο ντας:

Μας λύτρωσες με το αίμα σου, Κύριε.

1. Χά ρη στη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, Κύ ριε, που ο μο λό -
γη σαν την πί στη τους α κλό νη τοι μέ χρι το φρι κτό μαρ τύ ριο, δώ -
σε μας μια πί στη α γνή και στα θε ρή, σε παρακαλούμε.

2. Σε δο ξά ζου με, Κύ ριε, για την ε ντο λή που έ δω σες στην Εκ -
κλη σί α σου να προ σφέ ρει το αί μα της Νέ ας Δια θή κης, το ο ποί ο
χύ νε ται για την ά φε ση των α μαρ τιών, σε παρακαλούμε. 

3. Χά ρη στη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, Κύ ριε, που α κο λού θη -
σαν τα ί χνη σου στο δρό μο του σταυ ρού, δώ σε μας τη δύ να μη να υ -
πο μένου με καρ τε ρι κά τις δυ σκο λί ες της ζω ής, σε παρακαλούμε.

4. Σε δο ξά ζου με, Κύ ριε, διότι κα λείς τους α μαρ τω λούς που
με τα νο ούν στην αι ώ νια ζω ή. Φώ τι ζε την Εκ κλη σί α σου με το πα -
ρά δειγ μά τους, σε παρακαλούμε. 

Η Εκκλησία σου, Κύριε, σε δοξάζει, τιμώντας σήμερα τη
μνήμη των μαρτύρων σου Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύ-
ρων. Εσύ που τους στεφάνωσες με δόξα, δώσε και σε μας τη
χάρη, να αισθανόμαστε πάντα τη χαρά της προστασίας των. 

Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βα σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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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 Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233. 

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. 

27 Σεπτεμβρίου

Αγίου Βικεντίου de Paul, Πρεσβυτέρου

Μνήμη

Αντίφωνο κατά την είσοδο Πβ Λκ 4,18

Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου,
γι’ αυτό και με έχρισε, 
με απέστειλε να φέρω το χαρμόσυνο μήνυμα,
και να αναγγείλω την ελευθερία στους καταπιεσμένους.
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Συναπτή δέηση 

Κύριε ο Θεός, 
εσύ ο οποίος κόσμησες με αποστολικές αρετές
τον μακάριο πρεσβύτερο Βικέντιο
για να επιδοθεί στην ανακούφιση των πτωχών
και τη μόρφωση του κλήρου,
κάμε, σε παρακαλούμε, να μας εμπνέει το ίδιο πνεύμα,
ώστε να αγαπούμε ό,τι εκείνος αγάπησε
και να εφαρμόζουμε ό,τι εκείνος δίδαξε.
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του προ φή τη Η σα ΐ α (52,7-10). 

Πό σο ω ραί α εί ναι τα πό δια επά νω στα βου νά ε κεί νου που
ευ αγ γε λί ζε ται, ε κεί νου που κη ρύτ τει την ει ρή νη! Ε κεί νου που ευ -
αγ γε λί ζε ται α γα θά, ε κεί νου που κη ρύτ τει σω τη ρί α, ε κεί νου που
λέ ει στη Σιών: Ο Θε ός σου βα σι λεύ ει! Οι φύ λα κές σου θα υ ψώ -
σουν φω νή, μέ σα στις φω νές θα α λα λά ζουν μα ζί, επει δή θα δουν
μά τι προς μά τι, ό ταν ο Κύ ριος α νορ θώ σει τη Σιών. 

Α λα λάξ τε, ευ φραν θεί τε μα ζί, ε ρη μω μέ νοι τό ποι της Ιε ρου -
σα λήμ, ε πει δή ο Κύ ριος πα ρη γό ρη σε το Λα ό του, λύ τρω σε την
Ιε ρου σα λήμ. Ο Κύ ριος γύ μνω σε τον ά γιο βρα χί ο νά του μπρο στά
σε ό λα τα έ θνη και ό λα τα πέ ρα τα της γης θα δουν τη σω τη ρί α
του Θε ού μας. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριος ο άνθρωπος,
που φοβάται τον Κύριο.
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Ψαλμός 111

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.

Δόξα και πλούτη στον οίκο του,*
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων.
Ανέτειλε μες στο σκοτάδι φως για τους δικαίους,* 
φιλάνθρωπος και σπλαχνικός και δίκαιος. Αντ.

Ευτυχής ο άνθρωπος που σπλαχνίζεται και δανείζει,†
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του σύμφωνα με το δίκαιο:*
αυτός δεν πρόκειται να κλονιστεί ποτέ του.
Αιώνια θα είναι η μνήμη του δικαίου,*
δεν πρόκειται να φοβηθεί από κακές αγγελίες. Αντ.

Γαλήνια είναι η καρδιά του, ελπίζει στον Κύριο,† 
η καρδιά του είναι ακλόνητη και δεν φοβάται,* 
κι αναμένει το τέλος των εχθρών του. 
Μοίρασε, στους φτωχούς έδωσε,†
η δικαιοσύνη του μένει στους αιώνες των αιώνων,*
το μέτωπό του θα σηκωθεί μέσα στη δόξα. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την πρώτη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου
προς τους Κο ριν θί ους (1,26-31). 

Πα ρα τη ρεί στε, πράγ μα τι ποι ο ι εί σθε ε σείς που κα λε στή -
κα τε, α δελ φοί. Δεν υ πάρ χουν α νά με σά σας πολ λοί σο φοί κα τά
τη σάρ κα, ού τε πολ λοί δυ να τοί ού τε πολ λοί ευ γε νείς στην κα τα -
γω γή. Αλ λά ο Θε ός διά λε ξε ό,τι ή ταν α νό η το στον κό σμο για να
κα τα ντρο πιά σει τους σοφούς και ό,τι ή ταν α δύ να μο στον κό σμο
διά λε ξε ο Θε ός, για να κα τα ντρο πιά σει τους ισχυ ρούς. Και ό σους
δεν έ χουν ευγε νι κή κα τα γω γή στον κό σμο και ό σους εί ναι πε ρι -
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φρο νη μέ νοι διά λε ξε ο Θε ός, α κό μα και ό,τι δεν υ πάρ χει, για να
κα ταρ γή σει ό,τι υ πάρ χει και για να μην μπο ρεί κα νέ νας άν θρω -
πος να καυ χη θεί μπρο στά στο Θε ό. Χά ρη σ’ αυ τόν βρί σκε στε
εσείς με το Χρι στό Ι η σού, ο ο ποί ος έ γι νε για μας, α πό το Θε ό, σο -
φί α και δι και ο σύ νη και ε ξα για σμός και απο λύ τρω ση. Έ τσι, ό πως
έ χει γρα φτεί: ό ποι ος καυ χιέ ται, για τον Κύ ριο ας καυχιέ ται. 

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Μακάριοι οι ελεήμονες διότι αυτοί θα ελεηθούν.
Αληλούια. 

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (25,31-46).

Τον καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς προς τους Αποστόλους
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 βασιλέας θα πει σ’ αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά
του: «Ελάτε, εσείς οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, κληρο-
νομήστε τη Βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας απ’ τη δημιουρ-
γία του κόσμου, διότι πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα
και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με δεχτήκατε στο σπίτι,
ήμουν γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκα-
τε, ήμουν φυλακισμένος και ήλθατε να με δείτε». Τότε οι δίκαι-
οι 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;» 
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Κι ο βασιλέας, απαντώντας, θα τους πει: «Αλήθεια σας
λέω, εφόσον αυτό το κάματε σε έναν από αυτούς, τους πιο μι -
κρούς αδελφούς μου, σε μένα το κάματε». 

Τότε θα πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται στα αριστερά του:
«Φύγετε μακριά μου, καταραμένοι, στην αιώνια 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 κάματε σε έναν απ’ αυτούς τους μικρούς, ούτε και σε μένα
το κάματε». 

Και θα πάνε αυτοί στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι
στην αιώνια ζωή».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας α πευ θύ νου με με θάρ ρος την προ σευ χή μας στον Ποι μέ -

να Χρι στό, που έ δω σε τη ζω ή του για τα πρό βα τά του, λέ γο ντας:

Σώσε το λαό σου, Κύριε.

1. Ε σύ ο οποίος έ δω σες στην Εκ κλη σί α σου, Κύ ριε, ά γιο υς
και σο φούς ποι μέ νες, αξίωσε και τη χρι στια νι κή μας κοι νό τη τα
να ο δη γεί ται πά ντο τε α πό σο φούς και γεν ναι ό δω ρους αν θρώ -
πους, σε παρακαλούμε. 

2. Διά λε ξες μέ σα α πό τους α δελ φούς μας τους εμ ψυ χω τές
του λα ού σου και τους έ χρι σες με το Άγιο Πνεύ μα. Γέ μι σε με τα
δώ ρα σου αυ τούς που κα τευ θύ νουν την α γί α σου Εκ κλη σί α, σε
παρακαλούμε. 
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3. Ε σύ ο οποίος, στο πρόσωπο του αγίου Βι κε ντίου μας έ δω -
σες μια ζω ντα νή ει κό να της φι λεύ σπλα χνης α γά πης σου, κά νε
μας να βλέ που με σ’ αυ τούς που μας ο δη γούν τη γλυ κύ τη τα της
φι λαν θρω πί ας σου, σε παρακαλούμε. 

4. Ε σύ ο οποίος έ γι νες, στο πρό σω πο των α γί ων ποι μέ νων,
για  τρός των ψυ χών, κά νε ν’ α να κα λύ πτου με πά ντο τε στα ά για
Μυ  στή ρια τη ζω ντα νή πα ρου σί α σου, σε παρακαλούμε.

Άκουσε, Κύριε την ταπεινή προσευχή μας και χορήγησέ
μας ό,τι σου ζητάμε με μεγάλη πίστη. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Δέηση προσκομιδής 

Κύριε ο Θεός,
εσύ ο οποίος αξίωσες τον άγιο Βικέντιο
να προσαρμόζει τη ζωή του
σύμφωνα με τα Μυστήρια τα οποία τελούσε,
χορήγησέ μας, χάρη στη δύναμη αυτής της θυσίας,
να γίνουμε και εμείς θυσία ευπρόσδεκτη ενώπιόν σου.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Ποιμένων, σελ. 234. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πβ Ψλ 107[106],8-9

Ας δοξολογήσουν τον Κύριο για τα ελέη του,
για τα θαυμάσιά του προς τους υιούς των ανθρώπων, 
επειδή χόρτασε την ψυχή την κενή,
και την πεινασμένη ψυχή με αγαθά τη γέμισε.

Δέηση μετά την κοινωνία

Ανανεωμένοι με τα ουράνια Μυστήρια, Κύριε,
ικετευτικά σε παρακαλούμε,
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κάνε να μας παρακινούν τα παραδείγματα του αγίου Βικεντίου,
ώστε να μιμηθούμε τον Υιό σου 
ο οποίος ανήγγειλε στους πτωχούς το Ευαγγέλιο 
και να ενισχυθούμε από την προστασία του.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

29 Σεπτεμβρίου

ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΡΑΦΑΗΛ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ

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, 
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

Α νά γνω σμα α πό την Α πο κά λυ ψη του Ιω άν νη (12,7-12α).

Ξέ σπα σε, τό τε, πό λε μος μεγάλος στον ου ρα νό. Ο Μι χα ήλ
και οι άγ γε λοί του πο λέ μη σαν το δρά κο ντα και ο δρά κο ς πο λέ μη-
σε μα ζί με τους αγ γέ λους του, αλ λά δε νί κη σε ού τε βρέ θη κε πια
τό πος γι’ αυ τούς στον ου ρα νό. Και πέ τα ξαν έ ξω το με γά λο δρά -
κο ντα, το αρ χαί ο φί δι, που ο νο μά ζε ται Διά βο λος και Σα τα νάς,
αυ τό που πα ρα πλα νά ό λη την οι κου μέ νη. Πε τά χτη κε στη γη και
οι άγ γε λοί του πε τά χτη καν μα ζί του. Κι ά κου σα στον ου ρα νό μια
δυ να τή φω νή που έ λε γε: «Τώ ρα έ γι νε η σω τη ρί α και η δύ να μη
και η Βα σι λεί α του Θε ού μας και η ε ξου σί α του Χρι στού του.
Διότι πε τά χτη κε κά τω ο κα τή γο ρος των α δελ φών μας, αυτός που
τους κα τη γο ρού σε μπρο στά στο Θε ό μας μέ ρα και νύ κτα. Αυ τοί
τον νί κη σαν με το αί μα του Αρ νιο ύ και με το λό γο της μαρ τυ ρί ας
των και δεν α γά πη σαν τη ζω ή τους μέ χρι το θά να το. Γι’ αυ τό, ου -
ρα νοί ευ φραί νε στε, κι ό σοι σ’ αυ τούς κα τοι κεί τε». 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Θα σου ψάλλω, Κύριε,*
ενώπιον των αγγέλων σου.

Ψαλμός 137

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,*
πέρα από κάθε προσδοκία.
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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.

ύψιστος αληθινά ο Κύριος και τον ταπεινό κοιτάζει,*
κι αναγνωρίζει από μακριά τον αλαζόνα».
Αν βαδίσω ανάμεσα σε κινδύνους,*
εσύ στη ζωή θα με κρατήσεις, Αντ.

κι ενάντια στην οργή των εχθρών μου,†
θ’ απλώσεις το χέρι σου,*
και θα με σώσει η δεξιά σου.
Ο Κύριος ας ολοκληρώσει το έργο του για μένα! †
Κύριε, το έλεός σου στην αιωνιότητα:*
μην εγκαταλείψεις τα έργα των χεριών σου. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Ευλογείτε τον Κύριο, όλες οι δυνάμεις του,*
οι λειτουργοί του, που εκτελείτε το θέλημά του.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιωάννη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (1,47-51).

Τον καιρό εκείνο εί δε ο Ι η σούς το Να θα να ήλ να έρ χε ται
προς το μέ ρος του και εί πε γι’ αυ τόν: «Αυ τός, πραγ μα τι κά, εί ναι
έ νας Ισ ραη λί της στον ο ποί ο δεν υ πάρ χει δό λος». Του λέ ει ο Να -
θα να ήλ: «Α πό πού με ξέ ρεις;» Του α πά ντη σε ο Ι η σούς και του εί -
πε: «Προ τού σε φω νά ξει ο Φί λιπ πος, που ή σουν κάτω απ’ τη συ -
κιά, σε εί δα». Του α πά ντη σε ο Να θα να ήλ: «Ραβ βί, ε σύ εί σαι ο Υ -
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ιός του Θε ού, ε σύ εί σαι ο βα σι λέας του Ισ ρα ήλ». Του α πά ντη σε
ο Ι η σούς και του εί πε: «Ε πει δή σου εί πα ό τι σε εί δα κά τω απ’ τη
συ κιά, πι στεύ εις; Θα δεις με γα λύ τε ρα πράγ μα τα απ’ αυ τά». Και
του λέ ει: «Α λή θει α, α λή θει α σας λέ ω: Θα δεί τε τον ου ρα νό α νοι -
κτό και τους αγ γέ λους του Θε ού να α νε βαί νουν και να κα τε βαί -
νουν πά νω στον Υ ιό του αν θρώ που». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τε λώ ντας την ε τή σια ε ορ τή των α γίων Αρ χαγ γέ λων ας πα -

ρα κα λέ σου με τα πει νά το Θε ό Πα τέ ρα να δε χτεί με κα λο σύνη τις
δε ή σεις μας, που οι άγ γε λοι προ σκο μί ζουν ενώπιόν του, λέ γο ντας:

Κύριε, εισάκουσέ μας.

1. Για να σκορ πί ζουν οι άγ γε λοι του Θε ού, που ζουν ενώπιόν
του, το φως της πα ρου σί ας του στις καρ διές των αν θρώ πων, ας
πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να βο η θούν οι άγ γε λοι, οι θαυ μα στοί αγ γε λιο φό ροι του
θε λή μα τος του Θε ού, τους πι στούς να α ναγ γέλ λουν με τα λό για
και τη ζω ή τους τα με γα λεί α του, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ο δη γού νται, α πό τους αγ γέ λους, οι ψυ χές των κε -
κοι μη μέ νων α δελ φών μας στον πα ρά δει σο, α νά με σα στους ε κλε -
κτούς του Θεού, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για να προ στα τεύ ουν οι άγ γε λοι φύ λα κες τα παι διά α πό
κά θε κίν δυ νο του σώ μα τος και της ψυ χής, ας πα ρα κα λέ σου με
τον Κύ ριο. 

Φύλαγε, Κύριε, υπό τη συνεχή σου προστασία το λαό που
σε ικετεύει και υπεράσπιζέ τον σε κάθε κίνδυνο με την άγρυπνη
παρουσία των αγίων σου αγγέλων. Διά του Ι ησού Χρι στού, του
Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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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.

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. 
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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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το βι βλί ο του προ φή τη Η σα ΐ α (66,10-14γ).

Α  γαλ λί α σε, Ιε ρου σα λήμ, και πα νη γυ ρί στε μα ζί της, ό λοι ε -
σείς που την α γα πά τε. Χα ρεί τε μα ζί της ε σείς που πεν θεί τε γι’
αυ τήν, για να θη λά σε τε και να χορ τά σε τε α πό την α φθο νί α των
πα ρη γο ριών της και να γευ θεί τε με ευ φρο σύ νη τον πλού το της
δό ξας της. 

Διό τι αυ τά λέ ει ο Κύ ριος. Ναι, θα στρέ ψω σ’ αυ τήν σαν πο -
τά μι την ει ρή νη, και τη δό ξα των ε θνών σαν χεί μαρ ρο που πλημ -
μυ ρί ζει. Αυ τά που θη λά ζουν α κό μη, θα κρα τού νται στα χέ ρια και
θα χα ϊ δεύ ο νται πά νω στα γό να τα. Σαν παι δί που το πα ρη γο ρεί η
μη τέ ρα του θα σας πα ρη γο ρή σω. Μέσω της Ιε ρου σα λήμ θα πα -
ρη γο ρη θεί τε. Όταν θα το δεί τε αυ τό, θα χα ρεί η καρ διά σας και
τα μέ λη σας θα εί ναι αν θη ρά σαν το χορ τά ρι. Η δύ να μη του Κυ -
ρί ου θα α πο κα λυ φθεί στους δού λους του. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Φύλαξε, Κύριε, την ψυχή μου,
κοντά σου, στην ειρήνη σου.

Ψαλμός 130 (1.2.3)

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. Αντ.
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Σαν βρέφος που μόλις θήλασε,*
έτσι μέσα μου είναι η ψυχή μου.
Ας ελπίζει ο Ισραήλ στον Κύριο,*
από τώρα κι έως την αιωνιότητα. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την πρώ τη Επι στο λή του Α πο στό λου Ιω άν νη (4,7-1).

Αδελφοί, ας α γα πού με ο έ νας τον άλ λο, διό τι η α γά πη προ -
έρ χε ται απ’ το Θε ό. Κι ό ποι ος α γα πά, απ’ το Θε ό γεν νή θη κε και
γνω ρί ζει το Θε ό. Ό ποι ος δεν α γα πά δε γνω ρί ζει το Θε ό, διό τι ο
Θε ός εί ναι α γά πη. Με αυ τό φα νε ρώ θη κε η α γά πη του Θε ού σε
μας: έ στει λε ο Θε ός τον Υ ιό του το μο νο γε νή στον κό σμο, για να
ζή σου με δια μέ σου του. Σ’ αυ τό συ νί στα ται η α γά πη: ό χι ό τι ε μείς
α γα πή σα με το Θε ό, αλ λά στο ό τι αυ τός μας α γά πη σε κι α πέ στει -
λε τον Υ ιό του ως ε ξι λέ ω ση για τις α μαρ τί ες μας. 

Α γα πη τοί μου, αν ο Θε ός μας α γά πη σε μ’ αυ τό τον τρό πο,
κι ε μείς ο φεί λου με να α γα πού με ο έ νας τον άλ λο. Το Θε ό πο τέ
κα νείς δεν τον εί δε. Αν α γα πού με ο έ νας τον άλ λο, ο Θε ός πα ρα -
μέ νει μέ σα μας και η α γά πη του σε μας εί ναι τέλει α. Απ’ αυ τό
γνω ρί ζου με ό τι μένου με ε νω μέ νοι μα ζί του και αυ τός μα ζί μας:
α πό το Πνεύ μα του που μας έ χει δώ σει. Κι ε μείς έ χου με δει και
δί νου με μαρ τυ ρί α ό τι ο Πα τέ ρας α πέ στει λε τον Υ ιό του ως σω τή -
ρα του κό σμου. Ό ποι ος ο μο λο γή σει ό τι ο Ι η σούς εί ναι ο Υ ιός του
Θε ού, ο Θε ός πα ρα μέ νει ε νω μέ νος μα ζί του κι αυ τός ε νω μέ νος με
το Θε ό. Κι ε μείς, που έ χου με πι στεύ σει, έ χου με γνω ρί σει την α -
γά πη που ο Θε ός έ χει για μας. Ο Θε ός εί ναι α γά πη και ό ποι ος πα -
ρα μέ νει μέ σα στην α γά πη, αυ τός πα ρα μέ νει ε νω μέ νος με το Θε ό
και ο Θε ός πα ρα μέ νει ε νω μέ νος μα ζί του. 

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 11,25

Αλληλούια,
Ευλογημένος να ’σαι, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης,* 
διότι αποκάλυψες τα μυστήρια της Βασιλείας στα νήπια.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (18,1-5).

Ε κεί νη την ώ ρα πλη σί α σαν τον Ι η σού οι μα θη τές και του
εί παν: «Ποι ος, ά ρα γε, εί ναι ο μεγαλύτερος στη Βα σι λεί α των ου -
ρα νών;» Κι α φού προ σκά λε σε έ να παι δί, το έ στη σε α νά με σά
τους και εί πε: «Α λή θει α σας λέ ω: αν δε με τα στραφεί τε και γί νε -
τε ό πως τα παι διά, δε θα μπεί τε στη Βα σι λεί α των ου ρα νών. Ό -
ποι ος, λοι πόν, τα πει νώ σει τον ε αυ τό του ό πως αυ τό το παι δί, αυ -
τός θα εί ναι ο μεγαλύτερος στη Βα σι λεί α των ου ρα νών. Κι ό ποι -
ος δε χτεί έ να τέ τοι ο παι δί στο ό νο μά μου, δέ χε ται ε μέ να». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Αδελφοί αγαπητοί,
Τε λώ ντας την ε τή σια μνή μη της α γί ας παρ θέ νου Θη ρε σί -

ας, ας α πευ θύ νου με στον Κύ ριο θερ μή ι κε σί α λέ γο ντας:

Κύριε, εισάκουσέ μας.

1. Για όσους α σκού νται στην ευ αγ γε λι κή τε λει ό τη τα, ώ στε α -
κο λου θώ ντας πι στά τα δι δάγ μα τα του Κυ ρί ου, να συ  να ριθ μη -
θούν με τα ξύ των συ νε τών και ά γρυ πνων παρ θέ νων, ας πα ρα κα -
λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για ό λους τους νέ ους και τις νέ ες, ώ στε με έ ντι μο και α γνό
τρό πο ζω ής να ο δη γη θούν προς α νώ τε ρα ι δα νι κά, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο. 

3. Για τα μο να χι κά Τάγ μα τα, Ι δρύ μα τα και Μο νές, που α ντι -
με τω πί ζουν ε πι τα κτι κές α νά γκες και δυ σκο λίες, ώ στε μέ σα σε
πνεύ μα α γά πης και δι και ο σύ νης να ρυθ μίσουν τις υ πο θέ σεις
των, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. (Για τους ευ ερ γέ τες αυ τού του ιε ρού Να ού, ώ στε ο Κύ ριος
να τους ευ λο γεί ε δώ στη γη και να τους α ντα μεί ψει στη Βα σι λεί α
του, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.) 
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5. Για ό λους ε μάς, ώ στε να εί μα στε α πλοί και τα πει νοί, σαν
τα παι διά και έ τσι να α ξιω θού με να ει σέλ θου με στη Βασι λεί α
των ου ρα νών, ας παρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Κύριε ο Θεός, εσύ ο πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, εισά -
κουσε με καλοσύνη τις δεήσεις μας και χάρη στη μεσιτεία της
αγίας παρθένου Θηρεσίας, δίνε μας πάντοτε τη βοήθειά σου. 

Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Παρθένων σελ. 235. 

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. 
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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.

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

Ανάγνωσμα από το Βιβλίο Σοφίας Σειράχ (50,1. 3-7).

Ιδού αυτός που στη ζωή του στήριξε τον οίκο, και στις μέρες
του στερέωσε το ναό. Στις ημέρες του σκάφτηκε μία δεξαμενή
νερού, ένας 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
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της αυγής μέσα σε σύννεφο και σαν πανσέληνος σε ημέρα εορτής
και σαν ήλιος λαμπρός πάνω στον οίκο του Θεού.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Εσύ είσαι, Κύριε, 
το μερίδιο της κληρονομίας μου. 

Από τον Ψαλμό 15

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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Γα λά τες (6,14-18).

Α δελ φοί, ό σον α φο ρά ε μέ να, πο τέ να μη συμ βεί να καυ χη -
θώ για κά τι άλ λο, πα ρά μό νο για το σταυ ρό του Κυ ρί ου μας Ι η -
σού Χρι στού, μέ σω του ο ποί ου ο κό σμος έ χει σταυ ρω θεί για μέ -
να κι ε γώ για τον κό σμο. Διό τι ού τε η πε ρι το μή ούτε η μη πε ρι -
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το μή εί ναι κά τι, αλ λά η νέ α δη μιο υρ γί α. Κι ό σοι πο ρευ θούν σύμ -
φω να με αυ τό τον κα νό να, ει ρή νη να εί ναι πά νω τους και έ λε ος
και πά νω στον Ισ ρα ήλ του Θε ού. Α πό ε δώ και πέ ρα κα νέ νας να
μη μου δη μιο υρ γεί προ βλήμα τα. Διό τι ε γώ έ χω στο σώ μα μου τα
ση μά δια του Ι η σού. Η χά ρη του Κυ ρί ου μας Ιη σού Χρι στού ας εί -
ναι με το πνεύ μα σας, α δέλ φια. Α μήν. 

Λόγος του Κυρίου. 

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Ο Φραγκίσκος, φτωχός και ταπεινός,
πλούσιος στον ουρανό εισέρχεται, με ουράνιους ύμνους τιμάται. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (11,25-30).

Ε κεί νο τον και ρό, ο Ι η σούς εί πε: «Σε ευ λο γώ, Πα τέ ρα, Κύ -
ριε του ου ρα νού και της γης, διό τι ό λα αυ τά τα έ κρυ ψες α πό σο -
φούς και συ νε τούς και τα α πο κά λυ ψες στους μι κρούς. Ναι, Πα -
τέ ρα, διό τι αυ τό ή ταν το θέλη μά σου. Ό λα μου έ χουν πα ρα δο θεί
α πό τον Πα τέ ρα μου και κα νέ νας δε γνω ρί ζει α λη θι νά τον Υ ιό,
πα ρά μό νο ο Πα τέ ρας. Ού τε τον Πα τέρα γνω ρί ζει κα νείς α λη θι -
νά, πα ρά μό νο ο Υ ιός και σε ό ποι ον ο Υ ιός θέ λει να τον α πο κα λύ -
ψει. 

Ε λά τε σ’ ε μέ να ό λοι ό σοι κο πιά ζε τε και εί στε φορ τω μέ νοι
κι ε γώ θα σας α να παύ σω. Ση κώ στε πά νω σας το ζυ γό μου και μά -
θε τε α πό μέ να, διό τι εί μαι πρά ος και τα πει νός στην καρ διά. Και
θα βρεί τε α νά παυ ση για τις ψυ χές σας. Πράγ μα τι, ο ζυ γός μου
εί ναι α πα λός και το φορ τί ο μου εί ναι ε λα φρύ». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας ε πι κα λε στού με τον Κύ ριο Ι η σού Χρι στό, που μας δί νει,

στο πρό σω πο του α γί ου Φρα γκί σκου, το πα ρά δειγ μα των πιο ε -
κλε κτών α ρε τών του λα ού του Θε ού, και ας πού με:

Κάνε μας, Κύριε, όργανα της ειρήνης σου.

1. Μέ σω του φτω χού Φρα γκί σκου, μας δί νεις, Κύ ριε, μια ζω -
ντα νή ει κό να του Ευ αγ γε λί ου. Α να νέ ω νέ μας πά ντο τε, ώ στε να
α να ζη τού με διαρ κώς την α λή θει α, σε πα ρα κα λού με. 

2. Στό λι σες, Κύ ριε, το δού λο σου Φρα γκί σκο με τις α ρε τές της
α πλό τη τας, της τα πει νο φρο σύ νης, του πνεύ μα τος της ε λευ θε ρί -
ας. Κά νε να πα ρα δειγ μα τι ζό μα στε α πό το πνεύ μα των α γί ων
σου, σε πα ρα κα λού με. 

3. Στο ό νο μά σου, ο άγιος Φρα γκί σκος συμ φι λί ω νε τους αν -
θρώ πους, α πο μα κρύ νο ντας κά θε δι χό νοι α. Κά νε να εί μαστε ερ -
γά τες ο μό νοι ας και γα λή νης, σε πα ρα κα λού με. 

4. Στην ύ ψι στη στιγ μή της ζω ής του, ο με γά λος πραγ μα τι κά
α δελ φός μας σε ύ μνη σε και για τον α δελ φό κά θε αν θρώ που, το
θά να το. Δώ σε μας έ να κα λό τέ λος σ’ αυ τή τη ζω ή και δέ ξου μας
στο πλή θος των α γί ων σου, σε πα ρα κα λού με. 

Θεέ Πανάγαθε, εσύ που έδωσες στην Εκκλησία σου τον
Άγιο Φραγκίσκο και τον εμπλούτισες με το πνεύμα της ευαγγε-
λικής πτωχείας, βοήθησε το λαό σου να ακολουθεί πιστά το
Ευαγγέλιο. 

Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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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. 

† 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, 



311ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

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.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

7 Οκτωβρίου

Παναγίας 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.
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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

Α νά γνω σμα α πό το βι βλί ο του Προ φή τη Ζα χα ρί α (2,10 13).

Να σκιρ τάς και να α γάλ λε σαι, θυ γα τέ ρα Σιών, διό τι ιδού,
έρ χο μαι και θα κα τοι κή σω α νά με σά σου, λέ ει ο Κύ ριος. Και την
η μέ ρα ε κεί νη έ θνη πολ λά θα προ σέλ θουν στον Κύ ριο και θα γί -
νουν λα ός του. Και θα κα τοι κή σω α νά με σά σου και θα γνω ρί σεις
ό τι ο Κύ ριος των δυ νά με ων με έ στει λε προς ε σέ να. Και ο Κύ ριος
θα προ σλά βει τον Ιο ύ δα ως κλη ρο νομιά του πά νω στην ά για γη
και θα ε κλέ ξει πά λι την Ιε ρου σα λήμ. Ας σω πά σει κά θε σάρ κα
μπρο στά στον Κύ ριο, διό τι ση κώ θη κε α πό την κα τοι κί α της α γιο -
σύ νης του. 

Λόγος του Κυρίου. 

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάρια είσαι, Παρθένε Μαρία, *
διότι βάσταξες τον Υιό του αιώνιου Πατέρα.

ΩΔΗ (Λκ 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.
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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 υπερήφανους και τα σχέδια της καρδιάς τους.
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο των Πρά ξε ων των Α πο στό λων (1,12-14).

Μετά την ανάληψη του Ιησού στον ουρανό, οι Απόστολοι
ε πέ στρε ψαν στην Ιε ρου σα λήμ α πό το ό ρος που λέ γε ται «των
Ελαιών», που εί ναι κο ντά στην Ιε ρου σα λήμ, σε α πό στα ση πο ρεί -
ας που ε πι τρέ πε ται το Σάβ βα το. Και ό ταν ει σήλ θαν, α νέ βη καν
στο υ πε ρώ ο ό που έ με ναν, ο Πέ τρος και ο Ιω άν νης και ο Ιά κω βος
και ο Αν δρέ ας, ο Φί λιπ πος και ο Θω μάς, ο Βαρ θολο μαί ος και ο
Ματ θαί ος, ο Ιά κω βος του Αλ φαί ου και ο Σί μω νας ο Ζη λω τής και
ο Ιο ύ δας του Ια κώ βου. Ό λοι αυ τοί προ σκαρ τε ρού σαν ο μό ψυ χα
στην προσευ χή, μα ζί με τις γυ ναί κες και με τη Μα ριάμ, τη μη τέ -
ρα του Ι η σού και με τους α δελ φούς του. 

Λόγος του Κυρίου. 
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Προκείμενο Ευαγγελίου Λκ 1,28

Αλληλούια,
Χαίρε Μαρία, κεχαριτωμένη. Ο Κύριος είναι μαζί σου. 
Ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Λου κά Άγιο Ευ αγ γέ λιο (1,26-38).

Κα τά τον έ κτο μή να, ο Θε ός έ στει λε τον άγ γε λο Γα βρι ήλ σε
μια πό λη της Γα λι λαί ας που ο νο μά ζε ται Να ζα ρέτ, σε μια παρ θέ -
νο αρ ρα βω νια σμέ νη με άν δρα, που λε γό ταν Ιω σήφ α πό τη γε νιά
του Δα βίδ. Το ό νο μα της παρ θέ νου ή ταν Μα ριάμ. Και ό ταν ο άγ -
γε λος μπή κε στο σπίτι της, εί πε: «Χαί ρε, κεχα ρι τω μέ νη, ο Κύ ριος
μα ζί σου». Αλ λά ε κεί νη τα ρά χθη κε απ’ αυ τό το λόγο και σκε πτό -
ταν τι εί δους χαι ρε τι σμός ή ταν αυ τός. Και ο άγ γε λος της εί πε:
«Μη φο βά σαι, Μα ριάμ, διό τι βρή κες χά ρη κο ντά στο Θε ό. Και
ιδού, θα μεί νεις έ γκυος και θα γεν νή σεις έ να γιο, που θα τον ο -
νο μά σεις Ι η σού. Αυ τός θα γί νει μέ γας και θα ο νο μα στεί Υιός του
Υ ψί στου και θα του δώ σει ο Κύ ριος ο Θε ός το θρό νο του Δα βίδ
του πα τέρα του, και θα βα σι λεύ σει για πά ντα πά νω στη γε νεά
του Ια κώβ και η βα σι λεί α του δε θα έ χει τέ λος». 

Εί πε τό τε η Μα ριάμ στον άγ γε λο: «Πώς θα γί νει αυ τό, α -
φού δε γνω ρί ζω άν δρα;» Κι ο άγ γε λος α πα ντώ ντας της εί πε: «Το
Άγιο Πνεύ μα θα έλ θει επά νω σου και η δύ να μη του Ύ ψι στου θα
σε ε πι σκιά σει. Για τού το, και το παι δί που θα γεν νη θεί, θα ο νο -
μα στεί ά γιο, Υ ιός Θε ού. Και η Ε λι σά βετ η συγ γε νής σου, συ νέ λα -
βε γιο στα γη ρα τει ά της και αυ τός εί ναι ο έ κτος μή νας της ε γκυ -
μο σύ νης, αυ τής που την α πο κα λού σαν στεί ρα. Διό τι για το Θε ό
κα νέ νας λό γος δεν εί ναι α δύ να τος για να πραγ μα το ποι η θεί». Εί -
πε τό τε η Μα ριάμ: «Ε γώ εί μαι η δού λη του Κυ ρί ου. Ας γί νει σε
μέ να σύμ φω να με το λό γο σου». Κι α να χώ ρη σε απ’ αυ τήν ο άγ -
γελος. 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας θυ μη θού με την ε ναν θρώ πι ση του σω τή ρα μας Χρι στού

και ας α πευ θύ νου με, μα ζί με τη Μα ρί α, τη Μη τέ ρα μας, θερ μή
προ σευ χή στο Θε ό Πα τέ ρα, λέ γο ντας: 

Σε δοξάζουμε, Κύριε, για την Κεχαριτωμένη.

1. Κύ ριε, ε σύ ο οποίος κατέστησε την Παρ θέ νο Μα ρί α πλή -
ρως υ πο ταγ μέ νη στο λό γο σου, αξίωσε κι ε μάς  πι στούς μα θη τές
του Υ ιο ύ σου.

2. Με την ε πι σκί α ση του Πα νά γιο υ Πνεύ μα τος, η Παρθένος
Μαρία συ νέ λα βε παρ  θε νι κά και έ φε ρε στον κό σμο τον Υ ιό σου.
Κά νε, χά ρη στη με σι τεί α της, να φέρ νου με κι ε μείς καρ  πούς
πνευ  μα τι κούς.

3. Ε σύ που θέ λη σες τη Μαρία δυ να τή κο ντά στο σταυ ρό και
την πλημ μύ ρι σες α πό χα ρά για την Α νά στα ση του Υ ιο ύ σου, χά -
ρη στις ι κε σί ες της, στή ρι ζέ μας στις δυ σκο λί ες και ε νί σχυε την
ελ πί δα μας.

4. Α ξί ω σέ μας, χά ρη στις ικεσίες της Θεοτόκου, ε φό σον γνω -
ρί  σα με τη Σάρ κω ση του Υ ιο ύ σου, μέ σο του πά θους και του
σταυ ρού του να φθά σου με στη δό ξα της Α να στά σεως.

5. Ε σύ που την έ στε ψες βα σί λισ σα στον ου ρα νό, ο δή γη σε αυ -
τούς που α φή νουν αυ τή τη ζω ή, κο ντά της, στην κοι νω νί α των α -
γί ων.

Άκουσε, Κύριε, τις δεήσεις του λαού σου και χάρη στη
μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, χορήγησέ μας να
συμμετέχουμε στα σεπτά Πάθη του Υιού σου για να απολαύσου-
με τη χαρά της Ανάστασής του. 

Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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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 

† 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,
και ειδικά σήμερα, εορτή της μακάριας και Αειπαρθένου Μαρίας,
αρμόζει να σε εγκωμιάζουμε και να σε μεγαλύνουμε. 

Διότι, δεχόμενη το Λόγο σου με καρδιά αμόλυντη, 
αξιώθηκε να συλλάβει τον Υιό σου σε σπλάχνα παρθενικά,
και γεννώντας τον Πλάστη,
έδωσε την πρώτη αρχή στην Εκκλησία. 

Λαβαίνοντας κοντά στο σταυρό τη διαθήκη της θείας αγάπης,
δέχτηκε για παιδιά της 
όλους τους αναγεννημένους με του Χριστού το θάνατο. 
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Και ενώνοντας την ικεσία της στις προσευχές των Αποστόλων 
που περίμεναν τον Παράκλητο,
έγινε παράδειγμα για τη δεόμενη Εκκλησία. 

Τώρα, τέλος, που μεταστάθηκε στους ουρανούς, 
περιβάλλοντας με μητρική στοργή την πορευόμενη Εκκλησία,
στηρίζει τα βήματά της προς την ουράνια πατρίδα, 
μέχρις ότου φθάσει η ένδοξη ημέρα του Κυρίου. 
Γι’ αυτό με όλους τους αγίους και τους αγγέλους,
σε δοξολογούμε και ακατάπαυστα αναφωνούμε (ψάλλουμε):

Άγιος, άγιος, άγιος . . . 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1,31

Ιδού, θα μείνεις έγκυος,
και θα γεννήσεις υιό που θα τον ονομάσεις Ιησού.

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. 
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8 Οκτωβρίου

Αγίας Πελαγίας της Μετανοούσης

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Εγώ σαν καρποφορούσα ελιά στον οίκο του Κυρίου,
ήλπισα στην ευσπλαχνία του αιώνια.

Συναπτή δέηση

Κύριε ο Θεός, 
εσύ που μας χαροποιείς κάθε χρόνο 
με την εορτή της οσίας Πελαγίας, 
κάνε, σε παρακαλούμε, 
εγκαταλείποντας την αμαρτία, 
να ακολουθούμε το παράδειγμά της 
με πνεύμα ειλικρινούς μετάνοιας. 
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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (8,26-30).

Α δελ φοί, το Πνεύ μα βο η θά στην α δυ να μί α μας. Επειδή
δεν γνωρίζουμε ούτε τι ούτε πώς πρέπει να προσευχηθούμε, αλ -
λά αυ τό το ί διο Πνεύ μα με σι τεύ ει με στε ναγ μούς που δεν μπο -
ρούν να εκ φρα στούν με λό για. Κι ε κεί νος που ε ρευ νά τις καρ διές
γνω ρί ζει ποι ος εί ναι ο πό θος του Πνεύ μα τος, ε πει δή με σι τεύ ει
για τους α γί ους σύμ φω να με το θέ λη μα του Θε ού. Γνω ρί ζου με α -
κό μα, ό τι για ε κεί νους που α γα πούν το Θε ό, ό λα συ νερ γούν προς
το κα λό, για ε κεί νους που εί ναι κα λε σμέ νοι σύμ φω να με το σχέ -



319ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

διό του. Διότι ε κεί νους που α πό πά ντα γνώ ρι ζε, τους προ ό ρι σε
να γί νουν σύμ μορ φοι προς την ει κό να του Υ ιο ύ του, για να εί ναι
αυ τός πρω τό το κος α νά με σα σε πολ λά α δέλ φια. Κι αυ τούς που
προ ό ρι σε, αυ τούς και κά λε σε. Κι αυ τούς που κά λε σε, αυ τούς και
δι καί ω σε. Αυ τούς που δι καί ω σε, αυ τούς και δό ξα σε. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Τα ελέη του Κυρίου,
αιώνια θα ψάλλω.

Από τον Ψαλμό 33

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 Α´ Ιω 4,10β

Αλληλούια,
Πρώτος ο Θεός μας αγάπησε
κι απέστειλε τον Υιό του ως εξιλέωση για τις αμαρτίες μας.
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (7,36-50).

Τον καιρό εκείνο, κάποιος Φαρισαίος ζήτησε από τον Ιη -
σού να φάει μαζί του, κι εκείνος πήγε στο σπίτι του Φαρισαίου
και κάθισε στο τραπέζι. Τότε, μια γυναίκα αμαρτωλή, που ζούσε
σ’ εκείνη την πόλη, όταν έμαθε ότι τρώει στο σπίτι του Φαρισαί-
ου, έφερε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο. Στάθηκε πίσω του,
κοντά στα πόδια του, και έκλαιγε κι άρχισε να βρέχει με τα δά -
κρυά της τα πόδια του και να τα σπογγίζει με τα μαλλιά της. Και
φιλούσε τα πόδια του και τα άλειφε με το μύρο.

Βλέποντας αυτό το πράγμα ο Φαρισαίος που τον είχε προ-
σκαλέσει, έλεγε μέσα του: «Αυτός, αν ήταν προφήτης, θα γνώρι-
ζε ποια και τι είδους γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει, διότι
είναι αμαρτωλή». 

Απαντώντας του ο Ιησούς του είπε: «Σίμωνα, έχω κάτι να
σου πω». Κι εκείνος του είπε: «Διδάσκαλε, πες». 

«Δυο άνθρωποι χρωστούσαν σε ένα δανειστή. Ο ένας του
όφειλε πεντακόσια δηνάρια κι ο άλλος πενήντα. Επειδή αυτοί
δεν είχαν να τα επιστρέψουν, χάρισε το χρέος και στους δυο.
Ποιος, λοιπόν, απ’ αυτούς θα τον αγαπήσει περισσότερο;» 

Απάντησε ο Σίμωνας και είπε: «Νομίζω ότι αυτός στον ο -
ποίο χάρισε τα περισσότερα». 

Κι ο Ιησούς του είπε: «Ορθά έκρινες». 
Γυρίζοντας τότε προς τη γυναίκα, είπε στο Σίμωνα: «Βλέ-

πεις αυτή τη γυναίκα; Μπήκα στο σπίτι σου και νερό για τα πό -
δια μου δεν έδωσες. Αυτή όμως με τα δάκρυά της έβρεξε τα πό -
δια μου και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Φίλημα δε μου έδω-
σες. Αυτή, όμως, απ’ τη στιγμή που μπήκα δε σταμάτησε να μου
φιλά τα πόδια. Με λάδι δεν άλειψες το κεφάλι μου. Αυτή, όμως,
με μύρο άλειψε τα πόδια μου. Γι’ αυτό σου λέω: συγχωρούνται οι
πολλές της αμαρτίες, επειδή αγάπησε πολύ. Σ’ εκείνον που συγ-
χωρούνται λίγα, λίγο αγαπά». 

Και είπε στη γυναίκα: «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες».
Άρχισαν τότε αυτοί που κάθονταν στο τραπέζι να λένε μέσα
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τους: «Ποιος είν’ αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες;». Αλλά ο Ιη -
σούς είπε στη γυναίκα: «Η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε με
ειρήνη».

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Μα ζί με ό λες τις ά γιες γυ ναί κες ας δο ξο λο γή σου με το Σω -

τή ρα μας Χρι στό, και ας τον ε πι κα λε στού με λέ γο ντας:

Έ λα, Κύ ριε Ι η σού.

1. Κύ ριε Ι η σού, που συγ χώ ρε σες πολ λά στην α μαρ τω λή, διό -
τι α γά πη σε πο λύ, συγ χώ ρη σέ μας, διότι πο λύ α μαρ τή σα με.

2. Κύ ριε Ι η σού, θυ μή σου τις ά γιες γυ ναί κες που σε υ πη ρε τού -
σαν στις απο στο λι κές πο ρεί ες σου, και χο ρή γη σέ μας να α κο λου -
θού με τα ίχνη σου.

3. Κύ ριε Ι η σού, δά σκα λε κα λέ, τον ο ποί ο η Μα ρί α ά κουε ε νώ
η Μάρ θα υ πη ρε τού σε, χο ρή γη σέ μας να σε υ πη ρε τού με με πί στη
και α γά πη.

4. Κύ ριε Ι η σού, ε σύ που α πο κά λε σες α δελ φό, α δελ φή και μη -
τέ ρα όποιον ε κτε λεί το θέ λη μά σου, χο ρή γη σέ μας να σου εί μα -
στε α ρε στοί με τα λό για μας και με τις πρά ξεις μας.

Προ στά τευ ε, Κύ ριε, το λα ό σου, που σε πα ρα κα λεί σή με ρα
στο ό νο μα της ο σί ας Πε λα γί ας, και χο ρή γη σέ του να σε α κολου -
θεί με το πνεύμα της με τά νοι άς της. Εσύ, ο οποίος ζεις και βασι-
λεύεις στους αιώνες των αιώνων. 
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Δέηση προσκομιδής

Μελετώντας την ουράνια νίκη της αγίας Πελαγίας,
με αγαλλίαση σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία, 
με την οποία διακηρύττουμε τα θαυμαστά σου έργα
και χαιρόμαστε για την ουράνια βοήθεια που λαβαίνουμε. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων, σελ. 230-231.

Δέηση μετά την κοινωνία

Γεμάτοι ουράνια χαρά, Κύριε,
από τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαριστία,
και την εορτή της αγίας Πελαγίας,
θερμά σε παρακαλούμε,
κάνε να δεχόμαστε, με αντάξια για σένα καρδιά,
τα άγια Μυστήρια που μας επιτρέπεις να τελούμε. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

26 Οκτωβρίου

Αγίου Δημητρίου, Μάρτυρος

στην Ελλάδα, 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.
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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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Ρω μαί ους (8,31α-39).

Α δελ φοί, αν ο Θε ός εί ναι με το μέ ρος μας, ποι ος εί ναι ε να -
ντί ον μας; Αυ τός βέ βαι α, που δε λυ πή θη κε τον ί διο του τον Υ ιό,
αλ λά τον πα ρέ δω σε για ό λους ε μάς, πώς μα ζί μ’ αυ τόν δε θα μας
χα ρί σει τα πά ντα; Ποι ος θα κα τη γο ρή σει τους ε κλε κτούς του Θε -
ού; Ο Θε ός είναι που δι και ώ νει. Ποι ος θα τους κα τα κρί νει; Ο
Χρι στός Ι η σούς εί ναι που πέ θα νε, μάλ λον που α να στή θη κε και ο
ο ποί ος εί ναι στα δε ξιά του Θε ού και αυ τός με σι τεύ ει για μας.
Ποι ος θα μας χω ρί σει α πό την α γά πη του Χρι στού; Θλί ψη ή στε -
νο χώ ρια ή διωγ μός ή πεί να ή γύ μνια ή κίν δυ νος ή μα χαί ρι; Κα -
θώς εί ναι γραμ μέ νο: Για σέ να ό λη τη ημέ ρα θα να τω νό μα στε, θε -
ω ρη θή κα με σαν πρό βα τα προ ο ρι σμέ να για σφα γή. Αλ λά σε ό λα
αυ τά ε μείς νι κού με με το πα ρα πά νω, μέ σω ε κεί νου που μας α γά -
πη σε. Ε πει δή, εί μαι πε πει σμέ νος πως ού τε θά να τος, ού τε ζω ή,
ού τε άγ γε λοι, ού τε αρ χές, ού τε πα ρό ντα, ού τε μελ λο ντι κά, ού τε
δυ νά μεις, ού τε ύ ψος, ού τε βά θος, ού τε κα νέ να άλ λο πλά σμα θα
μπο ρέ σει να μας χω ρί σει α πό την α γά πη του Θε ού, που φα νε ρώ -
θη κε με το Χρι στό Ι η σού τον Κύ ριό μας. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,*
με αγαλλίαση θα θερίσουν. 

Ψαλμός 125

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

Αλληλούια,
Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη, 
διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (10,17-22).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς: «Προ σέ χε τε τους αν θρώ -
πους, διότι θα σας πα ρα δώ σουν σε συ νέ δρια και θα σας μα στι -
γώ σουν στις συ να γω γές τους. Και ε ξαι τί ας μου θα σας ο δη γή -
σουν μπρο στά σε η γε μόνες και βα σι λείς, για να δώ σετε μαρ τυ -
ρία σ’ αυ τούς και στα έ θνη. Αλ λά ό ταν σας πα ρα δώ σουν, μη με-
ρι μνή σετε με ποι ο τρό πο ή τι θα πεί τε, διότι ε κεί νη την ώ ρα θα
σας δο θεί τι να πεί τε. Πράγ μα τι, δεν εί σθε ε σείς που θα μι λά τε,
αλ λά θα εί ναι το Πνεύ μα του Πατέ ρα σας που θα μι λά μέ σα σας.
Και θα πα ρα δώ σει ο α δελ φός τον α δελ φό σε θά να το και ο πα τέ -
ρας το παι δί του και θα επα να στα τή σουν τα παι διά ε να ντί ον των
γο νέ ων και θα τους θα να τώ σουν. Και ό λοι θα σας μι σούν, ε ξαι -
τί ας του ο νόμα τός μου. Αλ λά ε κεί νος που θα μεί νει στα θε ρός μέ -
χρι τέ λος, αυ τός θα σω θεί. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του α γί ου Δη μη τρί ου, ο ο ποί ος με το

αί μα του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με τα πει νά τον
Κύ ριο, που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μα και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

2. Για να α πο κτή σει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή
στους διώ κτες των, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των μαρ τύ ρων τους
θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύριο.
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4. Για να μας δυ να μώ νει το Αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χρι στού
στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύριο.

Προστάτευε, Κύριε, το λαό σου, που σε παρακαλεί στο ό -
νομα των μαρτύρων σου, και χορήγησέ του ό,τι με πίστη σου ζη -
τά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Αγίασε, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα που σου προσφέρουμε,
ώστε με τη βοήθεια σου,
να ανάψουν σ’ εμάς τη θεία εκείνη φλόγα της αγάπης σου, 
με την οποία ο άγιος Δημήτριος υπερνίκησε τα βασανιστήρια. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

Δέηση μετά την κοινωνία

Τώρα που λάβαμε, Κύριε,
το πολύτιμο Σώμα και Αίμα του Υιού σου,
δώσε μας, σε παρακαλούμε,
σήμερα που τιμούμε τη μνήμη του μακαρίου Δημητρίου, 
να παραμείνουμε σταθεροί στην αγάπη σου,
για σένα να ζούμε και προς εσένα να πορευόμαστε. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 Νοεμβρίου

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Πανήγυρη

Αντίφωνο κατά την είσοδο 

Ας χαρούμε όλοι εν Κυρίω, 
τιμώντας σήμερα τη μνήμη όλων των Αγίων,
για την εορτή των οποίων χαίρονται οι άγγελοι
και εξυμνούν τον Υιό του Θεού.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση 

Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ,
εσύ ο οποίος μας αξιώνεις να τιμούμε με μία και μόνη πανήγυρη
τις αξιομισθίες όλων μαζί των Αγίων σου,
χάρη σ’ αυτό το πλήθος των ικετών,
χορήγησέ μας, σε παρακαλούμε, 
την ποθητή αφθονία του ελέους 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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Πρώτο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη (7,2-4.9-14).

Εγώ, ο Ιωάννης, είδα άλλον άγγελο να ανεβαίνει απ’ εκεί
που ανατέλλει ο ήλιος και να κρατά τη σφραγίδα του ζωντανού
Θεού. Και φώναξε με δυνατή φωνή στους τέσσερις αγγέλους που
είχαν εντολή να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα. Και τους είπε:
«Μη βλάψετε τη γη μήτε τη θάλασσα μήτε τα δένδρα, μέχρι που
να σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας πάνω στα μέτωπά
τους». Κι άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων, εκατό σαρά-
ντα τέσσερις χιλιάδες σφραγισμένοι από κάθε φυλή των υιών
του Ισραήλ. Και μετά απ΄αυτά είδα ένα μεγάλο πλήθος, που
κανένας δε μπορούσε να το απαριθμήσει, από κάθε έθνος, φυλή
και λαό και γλώσσα, να στέκεται μπροστά στο θρόνο και μπρο-
στά στο Αρνί. Φορούσαν λευκές στολές και κρατούσαν φοίνικες
στα χέρια τους, και φώναζαν με δυνατή φωνή λέγοντας: «Η
σωτηρία ανήκει 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, μπροστά στο θρόνο 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 απ’ 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 αυ -
τοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Αυτοί έπλυναν τις στολές
των και τις λεύκαναν μέσα στο Αίμα του Αρνιού».

Λόγος του Κυρίου. 
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Μακάριοι οι πνευματικά φτωχοί, 
διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.

Ψαλμός 24 (1-2.3-4αβ.5-6)

Του Κυρίου είναι η γη και η πληρότητά της,*
η οικουμένη κι όλοι οι κάτοικοί της.
Διότι αυτός επάνω στις θάλασσες τη θεμελίωσε*
κι επάνω στους ποταμούς τη στερέωσε. Αντ.

Ποιος θ’ ανεβεί στο όρος του Κυρίου; *
Ποιος θα σταθεί στον τόπο του τον άγιο;
Όποιος έχει καθαρή καρδιά και αθώα χέρια,†
όποιος δεν κατέφυγε σε ψεύτικα είδωλα,*
ούτε και ορκίστηκε με δόλο. Αντ.

Αυτός από τον Κύριο θα λάβει ευλογία*
και θα δικαιωθεί από τον Θεό τον σωτήρα του.
Αυτή εδώ είναι η γενεά που τον αναζητάει,*
που το πρόσωπο του Θεού του Ιακώβ αναζητάει. Αντ.

Δεύτερο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από την πρώτη Επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη (3,1-2).

Αγαπητοί, κοιτάξτε πόσο μεγάλη αγάπη μας έχει δώσει ο
Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού και είμαστε!
Για το λόγο αυτό ο κόσμος δε μας γνωρίζει, διότι δε γνώρισε ε -
κείνον. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά α κό -
μα δε φανερώθηκε το τι θα γίνουμε. Γνωρίζουμε πως, όταν φα -
νερωθεί, θα γίνουμε όμοιοι με εκείνον, διότι θα τον δούμε όπως
ακριβώς είναι. Όποιος λοιπόν, μ΄εμπιστοσύνη στο Χριστό έχει
αυτή την ελπίδα, προετοιμάζεται. Καθαρίζει τον εαυτόν του από
την αμαρτία, έχοντας ως πρότυπο την καθαρότητα εκείνου.

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου Μτ 5,12α

Αλληλούια,
«Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, 
κι εγώ θα σας αναπαύσω», λέει ο Κύριος. 
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο (5,1-12α).

Τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, όταν είδε τα πλήθη, ανέβηκε
στο όρος και, αφού κάθισε, τον πλησίασαν οι μαθητές του. Κι
εκείνος άνοιξε το στόμα του και τους δίδασκε, λέγοντας: «Μα -
κά ριοι οι πνευματικά πτωχοί, διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία
των ουρανών.

Μακάριοι όσοι πενθούν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν.
Μα κάριοι οι πράοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Μακά-
ριοι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορ-
τάσουν. Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θα ελεηθούν. Μακά-
ριοι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν το Θεό.
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θα ονομαστούν γιοι του
Θεού. Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη, διότι σ’
αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών. Μακάριοι είστε όταν
σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πουν εναντίον σας κάθε
κακό, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου. Να χαίρεστε και να αγάλ -
λε στε, επειδή η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς».

Λόγος του Κυρίου.

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Έχο ντας ε μπι στο σύ νη στη με σι τεί α των α γί ων, ας α πευ θύ νου -

με στον Κύ ριο θερ μή ι κε σί α για ό λους τους αν θρώ πους, λέγοντας:
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Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για ό λους τους βα πτι σμέ νους, ώ στε να βα δί ζουν στο δρό μο
της τε λει ό τη τας και της αγιο σύ νης, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

2. Γι’ αυ τούς που κυ βερ νούν τα έ θνη, ώ στε να προ ά γουν με ε -
πι τυ χί α τη δι και ο σύ νη και την α γά πη με τα ξύ των λα ών, ας πα ρα -
κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για τ’ α δέλ φια μας, που πεν θούν ή υ πο φέ ρουν ώ στε να
βρουν πα ρη γο ριά, αυτοί που πεινούν να βρούν έ λε ος και αυτοί
που δυστυ χούν ευ σπλα χνί α, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για ό λους ε μάς, που εορ τά ζου με χαρ μό συ να τη δό ξα όλων
των Α γί ων, ώ στε να συ να ριθ μι στού με κι ε μείς στην κοι νω νί α τους,
μπρο στά στο θρό νο του Υψί στου, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

Προστάτευε, Κύριε, το λαό σου, που σε ικετεύει, και χάρι-
ζέ του τα αγαθά σου, ώστε απαλλαγμένος από τις βιοτικές μέρι-
μνες, ν’ αναζητά την ουράνια ευτυχία και να την αποκτήσει. Διά
του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει
στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου με ευαρέσκεια, Κύριε,
τα δώρα τα οποία προσφέρουμε προς τιμήν όλων των Αγίων,
και, εφόσον πιστεύουμε 
ότι ήδη έχουν εξασφαλίσει την αθανασία τους,
αξίωσέ μας να τους αισθανόμαστε 
ότι φροντίζουν για τη σωτηρία μας.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 



332 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Προοίμιο: Η δόξα της ουράνιας Ιερουσαλήμ

† 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 μας παρέχεις σήμερα τη δυνατότητα
να τιμούμε την αγία σου πόλη και μητέρα μας,
την ουράνια Ιερουσαλήμ,
όπου ήδη η ομήγυρη των αδελφών μας σε ανυμνεί αιώνια.

Προς αυτήν με προθυμία πορευόμαστε 
πλησιάζοντας μέσω της πίστεως,
ενώ χαιρόμαστε για τη δόξα των εξαίρετων μελών της Εκκλησίας,
παρέχοντας σ’ εμάς βοηθούς στην αδυναμία μας
και υποδείγματα προς μίμηση.

Γι’ αυτό και εμείς ενωμένοι με το πλήθος των αγγέλων,
σε δοξολογούμε και σε μεγαλύνουμε,
με μία φωνή λέγοντας (ψάλλοντας):

Άγιος, άγιος, άγιος…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Μτ 5,8-10

Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό.
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι θα ονομασθούν υιοί του Θεού.
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Μακάριοι όσοι καταδιώκονται για τη δικαιοσύνη,
διότι σ’ αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.

Δέηση μετά την κοινωνία

Θεέ Πατέρα, εσένα προσκυνούμε, 
τον μόνο Άγιο και θαυμαστό, στο πρόσωπο όλων των Αγίων σου,
και επικαλούμαστε τη χάρη σου, 
η οποία μας επιτρέπει
να κατακτήσουμε την αγιοσύνη στην πληρότητά της,
για να περάσουμε από την τράπεζα αυτή των οδοιπόρων
στο συμπόσιο της ουράνιας πατρίδας.
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας,
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

2η Κυριακή του Νοεμβρίου

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Εορτή

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Χαίρε, Αειπάρθενε Μαρία, ελπίδα των πιστών, 
βοήθεια των απελπισμένων, 
καταφύγιο όσων προσφεύγουν σ’ εσένα. 

Συναπτή δέηση

Κύριε ο Θεός, εσύ ο οποίος μας χορηγείς τη χαρά 
να τιμούμε την Αειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία, 
μητέρα της αγίας Ελπίδας, 
αξίωσέ μας, χάρη στη μεσιτεία της, 
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να επεκτείνουμε την ελπίδα μας 
μέχρι τις ουράνιες πραγματικότητες, 
ώστε, επιδιδόμενοι στην οικοδόμηση της επίγειας πολιτείας, 
να φθάσουμε στην τέλεια χαρά, 
η οποία είναι το τέρμα της πορείας μας μέσα στην πίστη. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί μ’ εσένα και το Άγιο Πνεύμα, 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

ή την επόμενη

Εσύ Κύριε, ο οποίος έδωσες στην Εκκλησία σου 
την Αειπάρθενο Θεοτόκο Μαρία, 
ως εγγύηση βέβαιης ελπίδας κατά την επίγεια πορεία της, 
κάνε να βρίσκουν σ’ αυτήν 
καταφύγιο και στήριγμα 
όσοι καταπιέζονται από τις αντιξοότητες της ζωής, 
και όσοι δεν ελπίζουν να σωθούν, 
ας βρουν σ’ εκείνη νέα εμπιστοσύνη και ελπίδα. 
Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου,
ο οποίος είναι Θεός, και μαζί μ’ εσένα και το Άγιο Πνεύμα, 
ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο Σο φί ας Σει ράχ (24,24-31). 

Ε γώ σαν κλή μα βλά στη σα τη χά ρη, και τα άν θη μου εί ναι
καρ ποί δό ξας και τι μιό τη τας. Ε γώ εί μαι η μη τέ ρα της α γνής α γά -
πης και του φό βου και της γνώ σης και της α γί ας ελ πί δας. Σ’ ε μέ -
να υ πάρ χει η χά ρη για κά θε δρό μο και α λή θει α. Σ’ ε μέ να κά θε
ελ πί δα ζω ής και δύνα μης. Ε λά τε σ’ ε μέ να ε σείς που με πο θεί τε
και χορ τάσε τε α πό τους καρ πούς μου. Διότι η δι δα σκα λί α μου εί -
ναι πιο γλυ κιά α πό το μέ λι και η κλη ρο νο μιά μου πιο γλυ κιά α πό
το μέ λι της κη ρή θρας. Η θύ μη σή μου θα μέ νει στις γε νε ές των
αιώ νων. Ό σοι με τρώ νε θα συ νεχί σουν να πει νούν και ό σοι με πί -
νουν θα συ νε χί σουν να δι ψούν. 
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Ό ποι ος με α κού ει δεν θα α πο γο η τευ τεί και ό σοι ε κτε λούν
τα έρ γα μου δεν θα α μαρ τή σουν. Ό ποι ος με τιμά θα έ χει την αι -
ώ νια ζω ή. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Είσαι η χαρά μας, είσαι η ελπίδα μας, 
είσαι ο μεγάλος ύμνος μας, Παρθένε Μαρία.

ΩΔΗ (Λκ 1,46β-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 υπερήφανους και τα σχέδια της καρδιάς τους.
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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Δεύτερο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς
τους Ρω μαίους (8,18-25). 

Α δελ φοί, σκέ πτο μαι ό τι δεν εί ναι α ντά ξια τα πα θή μα τα
του τω ρινού και ρού για να συ γκρι θούν με τη μελ λο ντι κή δό ξα
που πρό κει ται να μας α πο κα λυ φθεί. Διότι η πλά ση πε ρι μέ νει με
με γά λη λα χτά ρα τη φα νέ ρω ση των παι διών του Θε ού. Ε πει δή η
πλά ση έ χει υ πο τα χθεί στη μα ται ό τη τα –ό χι με τη θέ λη σή της,
αλ λά ε ξαι τί ας ε κεί νου που την υ πέ τα ξε– και τρέ φει την ελ πί δα
ό τι και αυ τή η ί δια η πλά ση θα ε λευ θε ρωθεί α πό τη δου λεί α της
φθο ράς, για να ει σέλ θει στην ε λευ θε ρί α της δό ξας των παι διών
του Θε ού. Γνω ρί ζουμε, πράγ μα τι, ό τι ό λη η πλά ση μα ζί στε νά ζει
και αι σθά νε ται τους πό νους του το κε τού μέ χρι τώ ρα. Και ό χι μό -
νο η πλά ση, αλ λά και ε μείς οι ί διο ι που έ χου με τον πρώ το καρ πό
του Πνεύ μα τος και ε μείς οι ί διο ι μέσα μας στε νά ζου με περι μέ νο -
ντας την υ ιο θε σί α, την α πο λύ τρω ση του σώ μα τός μας. Διό τι με
την ελ πί δα έ χου με σωθεί. Ελ πί δα ό μως που φαί νε ται, δεν εί ναι
ελ πί δα. Αυ τό που βλέ πει κά ποι ος, μπο ρεί να το ελ πί ζει; Αν ό μως
ελ πί ζου με ε κεί νο που δε βλέπου με, το προ σμέ νου με με υ πο μο νή. 

Λόγος του Κυρίου.

ή το επόμενο

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Γα λά τες (4,4-7). 

Α δελ φοί, ό ταν συ μπλη ρώ θη κε ο χρόνος, ο Θε ός έ στει λε
τον Υιό του, που γεν νή θη κε α πό γυ ναί κα και υ πο τά χθη κε στο νό -
μο, με σκο πό να ε ξα γορά σει ό σους βρί σκο νταν κά τω α πό το νό -
μο, ώ στε να α πο κτή σου με την υ ιο θε σί α. Ε πει δή εί σθε τέκνα, έ -
στει λε ο Θε ός το Πνεύ μα του Υ ιο ύ του στις καρ διές μας, που φω -
νά ζει: «Α ββά, Πα τέ ρα!». Ο πό τε δεν εί σαι πια δού λος, αλ λά υιός.
Και αν εί σαι υιός, εί σαι και κληρο νό μος, με θέ λη μα του Θε ού. 

Λόγος του Κυρίου.
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Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια, 
Μακάρια Μητέρα και Αμίαντη Παρθένε,
ένδοξη Βασίλισσα του κόσμου,
ικέτευε για μας τον Κύριο που σε διάλεξε.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άννη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (2,1-11).

Ε κεί νο τον και ρό γι νό ταν γά μος στην Κα νά της Γα λι λαί ας
και ή ταν ε κεί η μη τέ ρα του Ι η σού. Προ σκά λε σαν, λοι πόν, και τον
Ι η σού και τους μα θη τές του στο γά μο. Ε πει δή τέ λει ω σε το κρα -
σί, η μη τέ ρα του Ιη σού του εί πε: «Δεν έ χουν κρα σί». Της λέ ει τό -
τε ο Ι η σούς: «Τι το κοι νό έ χου με ε μείς, γυ ναί κα; Δεν έ φθα σε α -
κό μα η ώ ρα μου». Λέ ει η μη τέ ρα του στους υ πη ρέ τες: «Κά νε τε
ό,τι κι αν σας πει». 

Ή ταν ε κεί έ ξι πέ τρι νες στά μνες για τον κα θαρι σμό των Ιο -
υ δαίων, που χω ρού σαν η κα θε μιά α πό ογδό ντα έ ως ε κα τόν εί κο -
σι λί τρα. Τους λέ ει ο Ι η σούς: «Γε μί στε τις στά μνες με νε ρό». Τις
γέ μι σαν μέ χρι πά νω. Τους λέ ει τό τε: «Πάρ τε τώ ρα και φέρ τε
στον αρ χι τρί κλι νο». Κι ε κεί νοι έ φε ραν. Αλ λά μό λις ο αρ χι τρί κλι -
νος δο κί μα σε το νε ρό που εί χε γί νει κρα σί και δεν ή ξε ρε α πό πού
εί ναι (οι υ πη ρέ τες ό μως, που εί χαν πά ρει το νε ρό, ή ξε ραν), φω -
νά ζει το γα μπρό και του λέ ει: «Κά θε άν θρω πος προ σφέ ρει πρώ -
τα το κα λό κρα σί και ό ταν με θύ σουν το λι γό τε ρο κα λό. Ε σύ φύ -
λα ξες το κα λό κρα σί μέ χρι τώ ρα». Αυ τή ή ταν η αρ χή των ση μεί -
ων που έ κα με ο Ι η σούς στην Κα νά της Γα λι λαί ας και φα νέ ρω σε
τη δό ξα του και οι μα θη τές του πί στε ψαν σ’ αυ τόν. 

Λόγος του Κυρίου. 

Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ας πα ρα κα λέ σου με το Θε ό Πα τέ ρα, που μας έ δω σε, μέ σω

της Υ πε ρα γί ας Θε ο τό κου και Α ει παρ θέ νου Μα ρί ας, τον Ι η σού
Χρι στό, ο οποίος είναι η ελπίδα του κόσμου, να μας δί νει ε πί σης,
με τη με σι τεία της, τη χά ρη να ελ πί ζου με πά ντο τε στην κα λο σύ -
νη και στην ευ σπλα χνί α του, λέ γο ντας, όλοι μαζί:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για την α γί α του Θε ού Εκ κλη σί α, ώ στε ό λο και πε ρισ σό τε -
ρο να λά μπει α γί α και ά μω μη μέσα στον κόσμο, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο. 

2. Για την α κε ραι ό τη τα των η θών στον κό σμο, ώ στε ό λοι οι
άν  θρω ποι να προ ο δεύ ουν σε α ρε τή και αγιο σύ νη, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο. 

3. Για όσους θρη νούν και κλαί νε, μέ σα σ’ αυ τή την κοι λά δα
των δα κρύ ων, ώ στε η Πα νά μω μη Παρ θέ νος να στρέ ψει προς αυ-
τούς το βλέμμα της το ευσπλα χνι κό και να τους βοηθήσει, ας πα -
ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο. 

4. Για τη νε ο λαί α της τοπικής μας Εκκλησίας, ώ στε μι μού με -
νη την Πα να γί α Θεοτόκο να δια τη ρεί την α κε ραι ό τη τα στη ζω ή
και την α γιό τη τα στη συμπε ρι φο ρά, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ -
ριο. 

Πανεύσπλαχνε Θεέ Πατέρα, εισάκουσε την δέησή μας και
χάρη στη μεσιτεία της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, την οποία
κατέστησες μεγάλη ελπίδα των ανθρώπων, χορήγησέ μας ό,τι με
εμπιστοσύνη σου ζητούμε. 

Διά του Ι η σού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και
βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
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Δέηση προσκομιδής

Παντοδύναμε Θεέ Πατέρα, 
δέξου τις προσφορές του λαού σου 
και χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Μαρίας, 
Μητέρας του Υιού σου και ελπίδας των ανθρώπων, 
εισάκουσε τις ικεσίες μας 
και κατάστησέ μας όργανα ελπίδας μέσα στον κόσμο. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο: «Η Αειπάρθενος Μαρία, πρότυπο της μακάριας ελπίδας»

† 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 δίκαιο 
να σε υμνούμε και να σε ευχαριστούμε, Κύριε,
είναι καλό να δοξολογούμε το όνομά σου,
διότι μας έδωσες το Χριστό, δημιουργό της σωτηρίας, 
και την Αειπάρθενο Μαρία, 
πρότυπο της μακάριας ελπίδας. 

Η ταπεινή σου δούλη 
στήριξε σ’ εσένα την εμπιστοσύνη της, 
πρόσμενε με ελπίδα και γέννησε με πίστη 
τον Υιό του ανθρώπου, 
τον οποίον ανήγγειλαν οι προφήτες,
και συνεργαζόμενη με αγάπη στο έργο της σωτηρίας 
έγινε μητέρα όλων των ανθρώπων. 
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Προς εκείνη, την πρωτότοκη της απολύτρωσης 
και αδελφή όλων των τέκνων του Αδάμ, 
ατενίζουν ως σημείο βέβαιης ελπίδας και παρηγοριάς 
όσοι τείνουν προς την πλήρη ελευθερία, 
μέχρις ότου λάμψει η ένδοξη ημέρα του Κυρίου. 
Κι εμείς, ενωμένοι με τους αγγέλους και τους αγίους, 
ψάλλουμε με χαρά τον ύμνο της δόξας σου:

Άγιος, άγιος, άγιος…

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Λκ 1,45

Μακάρια είσαι, Παρθένε Μαρία,
διότι πίστεψες ότι θα εκπληρωθούν οι λόγοι του Κυρίου. 

Δέηση μετά την κοινωνία

Θεέ Πατέρα πολυεύσπλαχνε, 
το Μυστήριο της πίστεως και της σωτηρίας που λάβαμε, 
τιμώντας τη μνήμη της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, 
μητέρας του Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα μας, 
ας μας στηρίζει στις δοκιμασίες της ζωής, 
και ας μας καταστήσει κοινωνούς της άπειρης αγάπης σου. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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21 Νοεμβρίου

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡ ΙΑΣ
ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

στην Ελλάδα, Εορτή

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 

Χάρη στη μεσιτεία της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας,
αξίωσε, Κύριε, εμάς, οι οποίοι τιμούμε τη μνήμη της,
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

Α νά γνω σμα α πό το Βι βλί ο του Προ φή τη Ζα χα ρί α (2,10-13). 

Να τέρ πε σαι και να ευ φραί νε σαι θυ γα τέ ρα Σιών, ε πει δή ιδού,
ε γώ έρ χο μαι, και θα κα τοι κή σω στο μέ σον σου, λέ ει ο Κύ ριος.
Και πολ λά έ θνη θα ε νω θούν μα ζί με τον Κύ ριο κα τά την η μέ ρα ε -
κεί νη και θα εί ναι λα ός μου και θα κα τοι κή σω στο μέ σον σου και
θα γνω ρίσεις ό τι ο Κύ ριος των δυ νά με ων με έ στει λε σ’ ε σέ να. 

Και ο Κύ ριος θα κλη ρο νο μή σει ο λο κλη ρω τι κά τον Ιο ύ δα
για με ρί δα του στην α γί α γη και θα ε κλέ ξει για πό λη την Ιε ρου -
σα λήμ. Να σιω πή σεις, κά θε σάρ κα, μπρο στά στον Κύ ριο, ε πει δή,
ση κώ θη κε α πό την κα τοι κί α της α γιό τη τάς του. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός 

Αντίφωνο: Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο*
από τώρα και στην αιωνιότητα.

Ψαλμός 113(112)

Υμνείτε, δούλοι του Κυρίου,* 
υμνείτε το όνομα του Κυρίου. 
Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο*
από τώρα και στην αιωνιότητα. Αντ.

Ύψιστος επάνω απ’ όλα τα έθνη ο Κύριος,* 
υπεράνω των ουρανών η δόξα του. 
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 11,28

Αλληλούια,
Μακάριοι όσοι ακούν το Λόγο του Θεού και τον φυλάττουν.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (12,46-50).

Τον καιρό εκείνο, ε νώ ο Ι η σούς μι λού σε στο πλή θος, η μη -
τέ ρα και τ’ α δέλ φια του ήρ θαν και στά θη καν έ ξω α πό το σπί τι,
και ή θε λαν να του μι λή σουν. Του εί πε κά ποι ος: «Η μη τέ ρα σου
και τ’ α δέλ φια σου εί ναι έ ξω και θέ λουν να σου μι λή σουν». Κι
αυ τός α πά ντη σε σ’ αυ τόν που του το εί πε: «Ποι α εί ναι η μη τέ ρα
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μου και ποι α εί ναι τ’ α δέλ φια μου;». Και δεί χνο ντας με το χέ ρι
του τους μα θη τές του εί πε: «Να η μη τέ ρα μου και τ’ α δέλ φια
μου. Διότι ό ποι ος ε φαρ μό ζει το θέ λη μα του ου ρά νιο υ Πα τέ ρα
μου, αυ τός εί ναι α δελ φός και αδελ φή και μη τέ ρα μου». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ενω μέ νοι στην προ σευ χή, ας ευ χα ρι στή σου με το Θε ό, που

θέ λη σε ό λες οι γε νε ές να α γα πούν και ευ λα βι κά να τι μούν την Α -
ει πάρ θε νο Μα ρί α, λέ γο ντας:

Δοξασμένος να ’σαι Κύριε, για την Κεχαριτωμένη.

1. Με τη Μα ρί α, την τό σο προ σε κτι κή στο Λό γο σου και υ πά -
κου η στο θέ λη μά σου, μας δί νεις το πρό τυ πο και την ει κό να της
α γί ας Εκ κλη σί ας. Γι’ αυ τό σε δο ξά ζου με. 

2. Ή λιε της δι και ο σύ νης, ε σύ που θέ λη σες να γεν νη θείς α πό
την ά σπι λη Μα ρί α, τη μυ στι κή αυ γή της α νά στα σης, δώ σε μας
να βα δί ζου με στο φως της πα ρου σί ας σου και να σε δο ξά ζου με. 

3. Σω τή ρα του κό σμου, ε σύ που δια τή ρη σες α μό λυ ντη τη μη -
τέ ρα σου α πό κά θε α μαρ τί α, ε λευ θέ ρω σέ μας α πό τον πει ρα σμό
της κα κί ας και της δι χό νοι ας, για να σε δο ξά ζου με. 

4. Κύ ριε, Ι η σού, ε νώ υ πέ φε ρες πά νω στο σταυ ρό, μας έ δω σες
στο πρό σω πο του Ιω άν νη, την Παρ θέ νο Μα ρί α ως Μη τέρα. Βο -
ή θη σέ μας να ζού με με συ νέ πει α, ως πραγ μα τι κά παι διά σου, για
να σε δο ξά ζου με. 

Κοίταξε, Κύριε, το λαό σου που είναι συναγμένος για να
τιμήσει τη μνήμη της Μακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας και
αξίωσέ τον, χάρη στη μεσιτεία της, ν’ απο λαμβάνει όλες τις ευερ-
γεσίες σου. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει
και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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Δέηση προσκομιδής

Με χαρά σου προσφέρουμε, Κύριε, τη δοξαστική αυτή θυσία, 
γιορτάζοντας τη Μητέρα του Υιού σου,
και σε παρακαλούμε, χορήγησέ μας, μέσω αυτού του Μυστηρίου,
με βεβαιότητα να βαδίζουμε προς την αιώνια λύτρωση. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο της Αειπαρθένου Μαρίας 1, σελ. 225. 

Δέηση μετά την κοινωνία

Τα Μυστήρια που λάβαμε Κύριε,
ας μας αποκαλύπτουν πάντοτε την ευσπλαχνία σου, 
ώστε η ενσάρκωση του Υιού σου να αποβεί σωτήρια για μας, 
που με πίστη τιμούμε τη μνήμη της Μητέρας του. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

25 Νοεμβρίου

Αγίας Αικατερίνης Αλεξανδρείας,
Παρθενομάρτυρος

Αντίφωνο κατά την είσοδο

Η Βασιλεία των ουρανών είναι για εκείνες
που περιφρόνησαν τη ζωή του κόσμου
και έφθασαν στο βραβείο της Βασιλείας
και έπλυναν τις στολές τους στο αίμα του Αμνού.
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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 
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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (8,31α-39).

Α δελ φοί, αν ο Θε ός εί ναι με το μέ ρος μας, ποι ος είναι ε να -
ντί ον μας; Αυ τός βέ βαι α, που δε λυ πή θη κε τον ί διο του τον Υ ιό,
αλ λά τον πα ρέ δω σε για όλους ε μάς, πώς μα ζί μ’ αυ τόν δε θα μας
χα ρί σει τα πά ντα; Ποι ος θα κα τη γο ρή σει τους ε κλε κτούς του Θε -
ού; Ο Θε ός εί ναι που δι και ώ νει. Ποι ος θα τους κα τα κρί νει; Ο
Χριστός Ι η σούς εί ναι που πέ θα νε, μάλ λον που α να στή θη κε και ο
ο ποί ος εί ναι στα δε ξιά του Θε ού και αυ τός με σι τεύ ει για μας.
Ποι ος θα μας χω ρί σει α πό την α γά πη του Χρι στού; Θλί ψη ή στε -
νο χώ ρια ή διωγ μός ή πεί να ή γύ μνια ή κίν δυ νος ή μα χαί ρι; Κα -
θώς εί ναι γραμ μένο: Για σέ να ό λη την ημέ ρα θα να τω νό μα στε,
θε  ω ρηθή κα με σαν πρό βα τα προ ο ρι σμέ να για σφα γή. 

Αλ λά σε ό λα αυ τά ε μείς νι κού με με το πα ρα πά νω, μέ σω ε -
κεί νου που μας α γά πη σε. Ε πει δή, εί μαι πε πει σμέ νος πως ού τε
θά να τος, ού τε ζω ή, ού τε άγ γε λοι, ού τε αρ χές, ού τε πα ρό ντα, ού -
τε μελ λο ντι κά, ού τε δυ νά μεις, ού τε ύ ψος, ού τε βά θος, ού τε κα νέ -
να άλ λο πλά σμα θα μπο ρέ σει να μας χω ρί σει α πό την α γά πη του
Θε ού, που φα νε ρώ θη κε με το Χρι στό Ι η σού τον Κύ ριό μας. 

Λόγος του Κυρίου.
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Όσοι σπέρνουν με δάκρυα,*
με αγαλλίαση θα θερίσουν. 

Ψαλμός 125

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 Ιακ 1,12

Αλληλούια,
Μακάριος ο άνθρωπος που υπομένει τη δοκιμασία, 
διότι όταν αποδειχτεί άξιος, θα λάβει το στεφάνι της ζωής.
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (10,17-22).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς: «Προ σέ χε τε τους αν θρώ -
πους, διότι θα σας πα ρα δώσουν σε συ νέ δρια και θα σας μα στι -
γώ σουν στις συ να γω γές τους. Και ε ξαι τί ας μου θα σας ο δη γή -
σουν μπρο στά σε η γε μό νες και βα σι λείς, για να δώ σετε μαρ τυ -
ρία σ’ αυ τούς και στα έ θνη. Αλ λά ό ταν σας πα ρα δώ σουν, μη με-
ρι μνή σετε με ποι ο τρό πο ή τι θα πεί τε, διότι ε κεί νη την ώ ρα θα
σας δο θεί τι να πεί τε. Πράγ μα τι, δεν εί σθε ε σείς που θα μι λά τε,
αλ λά θα εί ναι το Πνεύ μα του Πα τέ ρα σας που θα μι λά μέ σα σας.
Και θα πα ρα δώ σει ο α δελ φός τον α δελ φό σε θά να το και ο πα τέ -
ρας το παι δί του και θα ε πα να στα τή σουν τα παι διά ε να ντίον των
γο νέ ων και θα τους θα να τώ σουν. Και ό λοι θα σας μι σούν, ε ξαι -
τί ας του ο νόμα τός μου. Αλ λά ε κεί νος που θα μεί νει στα θε ρός μέ -
χρι τέ λος, αυ τός θα σω θεί». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ε ορ τά ζο ντας σή με ρα την παρθε νο μάρτυ ρα α γί α Αικατερί-

νη, ας δο ξο λο γή σου με τον Κύ ριο και Σω τή ρα μας τον μάρ τυ ρα
τον πι στό, λέ γο ντας:

Μας λύτρωσες, Κύριε, με το αίμα σου.

1. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που ε λεύ θε ρα δέ χτη -
καν το θά να το για να μαρ τυ ρή σουν πί στη στον Ιησού Χριστό,
χο ρή γη σέ μας, Κύ ριε, την α λη θι νή ε λευ θε ρί α του πνεύ μα τος.

2. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που ο μο λό γη σαν την
πί στη μέ χρι το θά να το, χο ρή γη σέ μας την α γνό τη τα και τη στα -
θε ρότη τα στην πί στη.
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3. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που, βα στά ζο ντας το
Σταυ ρό σου, α κο λού θη σαν τα ί χνη σου, χο ρή γη σέ μας τη δύνα -
μή σου για να α ντι με τω πίζου με τις δυ σκο λί ες της ζω ής.

4. Με τη με σι τεί α των μαρ τύ ρων σου, που έ πλυ ναν τις αμαρ-
τίες τους στο αί μα του Αρ νιο ύ, χο ρή γη σέ μας, Κύ ριε, να νι κού με
τους πει ρα σμούς της σάρ κας και του κό σμου.

Εισά κου σε, Κύ ριε, τη δέ η σή μας, ώ στε  ε μείς που ε ορ τά σα -
με το μαρ τύ ριο της αγί ας Αικατερί νης, α κο λου θώ ντας το παρά -
δειγ μά της, να μέ νου με πι στοί στις υ πο σχέ σεις του βα πτί σμα τός
μας και στην ο μο λο γί α της πί στε ως στον Ι η σού Χρι στό, τον Κύ -
ριό μας, ο οποίος ζει και βα σι λεύ ει στους αι ώ νες των αι ώ νων.

Δέηση προσκομιδής

Μελετώντας την ουράνια νίκη της αγίας Αικατερίνης, 
με αγαλλίαση σου προσφέρουμε, Κύριε, αυτή τη θυσία, 
με την οποία διακηρύττουμε τα θαυμαστά σου έργα 
και χαιρόμαστε για την ουράνια βοήθεια που λαβαίνουμε. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Προοίμιο των Αγίων Μαρτύρων, σελ. 232-233.

Δέηση μετά την κοινωνία

Γεμάτοι ουράνια χαρά, Κύριε,
από τη συμμετοχή μας στη θεία Ευχαριστία,
και τη γιορτή της αγίας Αικατερίνης,
θερμά σε παρακαλούμε,
κάνε να δεχόμαστε, με αντάξια για σένα καρδιά,
τα άγια Μυστήρια που μας επιτρέπεις να τελούμε. 
Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 
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30 Νοεμβρίου

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

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

Α νά γνω σμα α πό την Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύ λου προς τους
Ρω μαί ους (10,9-18).

Αδελφοί, αν ο μο λο γή σεις με το στό μα σου πως ο Ι η σούς εί -
ναι ο Κύ ριος και πι στέ ψεις με την καρ διά σου πως ο Θε ός τον α -
νέ στη σε α πό τους νε κρούς, θα βρεις τη σω τη ρί α. Πραγ μα τι κά ό -
ποι ος πι στεύ ει με την καρ διά του ο δη γεί ται στη δι καί ω ση, κι ό -
ποι ος ο μο λο γεί με το στό μα ο δη γείται στη σω τη ρί α. Διότι, λέ ει η
Γρα φή: «Όποι ος πι στεύ ει σ’ αυ τόν δε θα ντρο πια στεί». Και δε
γί νε ται κα μιά διά κρι ση αν εί ναι Ιο υ δαί ος ή ό χι, διότι ο ίδιος εί -
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ναι Κύ ριος για ό λους, που σκορ πά πλού σια τη χά ρη του σ’ ό λους
ό σοι τον ε πι κα λού νται. Διότι ο ποι οσ δή πο τε ε πι κα λε στεί το ό νο -
μα του Κυ ρί ου θα σω θεί. 

Πώς ό μως θα τον ε πι κα λε στούν, αν δεν τον πι στέ ψουν; Και
πώς θα τον πι στέ ψουν, αν δεν έ χουν α κού σει γι’ αυ τόν; Και πώς
πά λι θ’ α κού σουν γι’ αυ τόν, αν κά ποι ος δεν τους κη ρύ ξει; Και πώς
θα κη ρύ ξουν σω στά, αν δεν τους α πο στεί λει ο Κύ ριος; Γι’ αυ τό
προ φή τευ σε η Γρα φή: πό σο ό μορ φος εί ναι ο ερ χο μός αυ τών που
προ σφέ ρουν τη χαρ μό συ νη εί δη ση! Μα το χαρ μό συ νο αυ τό μή -
νυ μα δεν το δέ χτη καν ό λοι. Ό πως το εί χε πει κιό λας ο Η σαΐ ας,
«Κύ ριε, ποι ος πί στε ψε στο κή ρυγ μά μας;» Ε πο μέ νως, για να πι -
στέ ψει κα νείς χρει ά ζε ται ν’ α κού σει το κή ρυγ μα για το Χρι στό.
Α να ρω τιέ μαι ό μως, μήπως οι Ιο υ δαί οι δεν ά κου σαν το κή ρυγ μα;
Και βέ βαι α το ά κου σαν. Διότι λέ ει η Γρα φή: «Σε ό λη τη γη α ντή -
χη σε η φω νή τους και στα πέ ρα τα της οι κου μέ νης τα λό για τους».

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Σ’ όλη τη γη αντήχησε η φωνή τους.

Ψαλμός 18

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 Μτ 4,19

Αλληλούια,
Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. 
Αλληλούια. 
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (4,18-22).

Κα θώς ο Ι η σούς περ πα τού σε στην ό χθη της λί μνης της Γα λι -
λαί ας, εί δε δύ ο α δέλ φια, το Σί μω να, που τον έ λε γαν Πέ τρο, και τον
α δελ φό του τον Αν δρέ α, να ρί χνουν τα δί χτια στη λί μνη, διό τι ή ταν
ψα ρά δες. «Α κο λου θή στε με» τους λέ ει «και θα σας κά νω ψα    ρά δες
αν θρώ πων». Κι αυ τοί α μέ σως ά φη σαν τα δί χτια και τον α κο λού -
θη σαν. Προ χω ρώ ντας πιο πέ ρα, εί δε δύ ο άλ λους α δελ φούς, τον
Ιά κω βο, το γιο του Ζε βε δαί ου, και τον αδελ φό του τον Ιω άν νη.
Βρί σκο νταν στο ψα ρά δι κο μα ζί με τον πα τέ ρα τους το Ζε βε δαί ο
και τα κτο ποι ο ύ σαν τα δί χτια τους. Τους κά λε σε, κι αυ τοί ά φη σαν
α μέ σως το ψα ρά δι κο και τον πα τέ ρα τους και τον α κο λού θη σαν. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θε ός Πα τέ ρας, δια μέ σου των Α πο στό λων μάς έ κα με

κλη  ρο νό μους της Βα σι λεί ας των ου ρα νών. Ας α να γνω ρί σου με τις
ευ ερ γε σί ες του λέ γο ντας:

Ο χορός των Αποστόλων σε δοξάζει, Κύριε.

1. Δο ξα σμέ νος να ’σαι Κύ ριε, για τη δω ρε ά του Σώ μα τος και
του Αί μα τος του Χρι στού, την ο ποί α μας πα ρέ δω σες μέ σω των
Απο στό λων. 

2. Δο ξα σμέ νος να ’σαι Κύ ριε, για το δώ ρο του Βα πτί σματος
και της Με τά νοι ας, τα ο ποί α ε μπι στεύ τη κες στη δια κο νία των Α -
πο στόλων και εί ναι ση μεί ο της φιλευ σπλαχνί ας του Υ ιο ύ σου που
μας κα θα ρί ζει α πο κά θε α μαρ τί α. 

3. Θε έ Πα τέ ρα, ε σύ θέ λη σες να εί ναι οι Α πό στο λοι οι πρώ τοι
μάρ τυ ρες του α να στη μέ νου Υ ιο ύ σου. Α ξί ω σέ μας να γί νου με
μάρ  τυ ρες της Ανά στα σής του. 
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4. Θυ σί α σες τον Υ ιό σου, για να σπεί ρεις το σπό ρο της α λή -
θει ας. Δί νε δύ να μη σ’ αυ τούς που δι δά σκουν το Ευ αγ γέ λιο. 

Παντοδύναμε Θεέ, άκουσε την προσευχή που σου απευθύ-
νουμε σήμερα, εορτή του αγίου Αποστόλου Ανδρέα, στο πρόσω-
πο του οποίου τιμούμε έναν από τους θεμελιωτές της Εκκλησίας,
και δώσε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε το έργο τους. Διά του Ι -
ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους
αιώνες των αιώνων.

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. 228-229. 

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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6 Δεκεμβρίου

Αγίου Νικολάου, Επισκόπου

Αντίφωνο κατά την είσοδο

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

Α νά γνω σμα α πό το βιβλίο του Προ φή τη Ιε ζε κι ήλ (3,16-21).

Ο λό γος του Κυ ρί ου α πευ θύν θη κε σ’ ε μέ να και μου εί πε:
Υιέ του άν θρώ που, σε κα τέ στη σα φύ λα κα του οί κου του Ισ ρα ήλ.
Ά κου σε λοι πόν τον λό γο του στό μα τός μου και νου θέ τη σέ τους



354 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

στο ό νο μά μου. Όταν λέ ω στον ά νο μο: «ε ξά πα ντος θα πε θά νεις»
και ε σύ δεν τον νου θε τή σεις και δεν του μι λή σεις για να τον α πο -
τρέ ψεις α πό το δρό μο τον ά νο μο και να ζή σει, ε κεί νος μεν ο ά νο -
μος θα πε θά νει στην α νο μί α του, αλ λά α πό το χέ ρι σου θα ζη τή -
σω το αί μα του. 

Αλ λά αν ε σύ νου θε τή σεις τον ά νο μο και αυ τός δεν ε γκα τα -
λεί ψει τις α νο μί ες του και το δρό μο της α νο μί ας, ε κεί νος θα πε -
θά νει στην α νο μί α του, ε σύ ό μως θα έ χεις ε λευ θε ρώ σει την ψυ -
χή σου. 

Πά λι, αν ο δί και ος ε γκα τα λεί ψει τη δι και ο σύ νη και πρά ξει
την ανο μί α, ε γώ θα βά λω πρό σκομ μα μπρο στά του, εκεί νος θα
πε θά νει διότι δεν τον νου θέ τη σες. Θα πε θά νει στην α νο μί α του
και δε θα μνη μο νευ θεί πλέ ον η δι και ο σύ νη που έ πρα ξε, πλην ό -
μως α πό το χέ ρι σου θα ζη τή σω το αί μα του. 

Αν ό μως ε σύ νου θε τή σεις τον δί και ο για να μην α μαρ τή σει
και αυ τός δεν α μαρ τή σει, ο δί και ος θα ζή σει διότι νου θε τή θη κε,
και ε σύ θα έ χεις ε λευ θε ρώ σει την ψυ χή σου. 

Λόγος του Κυρίου. 

ή το επόμενο

Α νά γνω σμα α πό τη δεύ τε ρη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Παύλου
προς τον Τι μό θεο (4,1-5).

Α γα πη τέ, σε ε ξορ κί ζω ε νώ πιον του Θε ού και του Ι η σού Χρι   -
στού, που πρό κει ται να κρί νει ζώ ντες και νε κρούς με τον ερ χο μό
και τη Βα σι λεί α του: κή ρυ ξε το λό γο, ε πί με νε σε κα τάλ λη λο και α -
κα τάλ λη λο και ρό, έ λεγ ξε, ε πί πλη ξε, πρό τρε ψε με ό λη τη μα κρο θυ -
μί α και τη δι δα σκα λί α. Διό τι θα έλ θει και ρός ό ταν οι άν θρω ποι δεν
θα α νέ χο νται την υ γι ή δι δα σκαλί α, αλ λά, σύμ φω να με τις ε πι θυ μί -
ες τους θα συσ σω ρεύ σουν για τους ε αυ τούς των δι δα σκά λους που
θα τους προ κα λούν γαρ γα λι σμό στ’ α φτιά. Τό τε θα α πο στρέ ψουν
την α κο ή τους από την α λή θει α και θα στρα φούν σε πα ρα μύ θια.
Ε σύ, ό μως, α γρύ πνα για κά θε τί, κα κο πά θη σε, εκ πλή ρω σε το έρ γο
σου ως ευ αγ γε λι στής, ο λο κλή ρω σε τη δια κο νί α σου. 

Λόγος του Κυρίου. 
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Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Αναγγείλετε σε όλους τους λαούς 
τα θαυμάσια του Κυρίου. 

Ψαλμός 95

Ψάλλετε στον Κύριο ένα νέο άσμα,* 
ψάλλετε στον Κύριο, η γη ολόκληρη. 
Ψάλλετε στον Κύριο, ευλογήστε το όνομά του,*
κάθε ημέρα να ευαγγελίζεστε τη σωτηρία του. Αντ.

Αναγγείλετε μεταξύ των εθνών τη δόξα του,*
σε όλους τους λαούς τα θαυμάσιά του. 
Επειδή μέγας ο Κύριος και πανύμνητος,* 
φοβερός στέκεται απ’ όλους τους θεούς πιο πάνω. Αντ.

Αποδώστε στον Κύριο, των λαών οικογένειες,* 
αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη, 
αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του.*
Πάρτε τις προσφορές σας και εισέλθετε στις αυλές του. Αντ.

Πείτε στα έθνη: «Ο Κύριος βασίλευσε!».† 
Και τη γη ανόρθωσε, να σαλευτεί δεν πρόκειται.*
Θα κρίνει τους λαούς με ορθότητα. Αντ.

Προκείμενο Ευαγγελίου                                                          Ιω 10,11

Αλληλούια,
«Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας», λέει ο Κύριος,* 
«και γνωρίζω τα προβατά μου και τα δικά μου με γνωρίζουν».
Αλληλούια.
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Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (10,11-16).

Ε κεί νο τον και ρό εί πε ο Ι η σούς: «Ε γώ εί μαι ο κα λός ποι μέ -
νας. Ο κα λός ποι μέ νας θυ σιά ζει τη ζω ή του για τα πρό βα τα. Ο μι -
σθω τός, που δεν εί ναι ποι μέ νας και που τα πρό βα τα δεν εί ναι δι -
κά του, βλέ πει να έρ χε ται ο λύ κος κι ε γκα ταλεί πει τα πρό βα τα
και φεύ γει. Κι ο λύ κος τα αρ πά ζει και τα σκορ πί ζει. Αυ τό το κά -
νει διότι εί ναι μι σθω τός και δεν τον εν δια φέ ρει για τα πρό βα τα. 

Ε γώ εί μαι ο κα λός ποι μέ νας και γνω ρί ζω τα δι κά μου πρό-
βατα και τα δι κά μου με γνω ρί ζουν, ό πως με γνω ρί ζει ο Πα τέ ρας
κι ε γώ γνω ρί ζω τον Πα τέ ρα και τη ζω ή μου τη θυ σιά ζω για τα
πρό βα τα. Έ χω κι άλ λα πρό βα τα που δεν εί ναι απ’ αυ τή τη στά νη
και πρέ πει κι ε κεί να να τα ο δη γή σω. Θα α κού σουν τη φω νή μου
και θα γί νουν έ να ποί μνιο κι έ νας ποι μέ νας». 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας την ε τή σια μνή μη του α γί ου Ιε ράρ χη Νι κο λά ου,

ας ι κε τεύ σου με με μια φω νή το Θε ό Πα τέ ρα τον Πα ντο κρά το ρα,
που εί ναι η πη γή και η αρ χή κά θε αγιο σύ νης, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε.

1. Για τον Άγιο Πα τέ ρα, τον Πά πα..., το σε βα σμιό τα το Ε πί σκο-
 πό μας..., και ό λους τους Ε πι σκό πους, ώ στε να ποι μαίνουν πα τρι -
 κά το ποί μνιο που τους έ χει α να τε θεί, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο.

2. Γι’ αυ τούς που κυ βερ νούν τα έ θνη και ό σους συ νερ γά ζο -
νται μα ζί τους για την ε δραί ω ση της ει ρή νης και της ευ η με ρί ας
των αν θρώ πων, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για ό σους μα στί ζο νται α πό πει ρα σμούς, θλί ψεις, στε νο χώ -
ριες και βά σα να, ώ στε να βρουν α να κού φι ση, ας πα ρα κα λέ σου -
με τον Κύ ριο. 
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4. Για τους ναυ τι κούς, οι ο ποί οι ε πι κα λού νται τον Άγιο Νι κό -
λα ο ως Προ στά τη τους, για να τους προ στα τεύ ει πά ντοτε α πό
τους κιν δύ νους της θά λασ σας και α πό κά θε κα κό, ας πα ρα κα λέ -
σου με τον Κύ ριο. 

5. Για ό λους ε μάς, που συ γκε ντρω θή κα με ε δώ, ώ στε με το
κή ρυγ μα των ποι μέ νων της Εκ κλη σί ας να κα ταρτι στού με και να
στε ρε ω θού με στην πί στη, ας πα ρα κα λέ σο υμε τον Κύ ριο. 

Άκουσε, Κύριε, τις ταπεινές ικεσίες της Εκκλησίας σου, και
παρά την αναξιότητά μας, εκπλήρωσέ τις, χάρη στην ευσπλα-
χνία σου. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει
και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Δέξου με ευμένεια, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα που προσφέρουμε στο βωμό σου, 
σήμερα που εορτάζουμε το μακάριο 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 Αγίων 2, σελ. 231. 

Δέηση μετά την κοινωνία

Ενισχυμένοι από τα άγια Μυστήρια,
ταπεινά σε ικετεύουμε, Κύριε, δώσε μας τη χάρη, 
μιμούμενοι το μακάριο 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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25 Δεκεμβρίου

ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πανήγυρη

Στη θεία Λειτουργία της ημέρας

Αντίφωνο κατά την είσοδο Ησ 9,6

Γεννήθηκε για μας παιδί, υιός δόθηκε σε μας, 
η εξουσία του είναι επάνω στους ώμους του, 
και το όνομά του θα είναι: μεγάλης βουλής Άγγελος.

Απαγγέλλεται το Δόξα εν υψίστοις.

Συναπτή δέηση

Πανεύσπλαχνε Θεέ Πατέρα,
ο οποίος έπλασες τον άνθρωπο με τρόπο θαυμαστό
και, μετά την πτώση του,
τον αποκατέστησες με τρόπο θαυμαστότερο,
αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε,
να γίνουμε κοινωνοί της θεότητας εκείνου,
που καταδέχθηκε να συμμετάσχει στην ανθρώπινη φύση μας,
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

Ανάγνωσμα από το βιβλίο του προφήτη Ησαΐα (52,7-10).

Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που
ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγ-
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γελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που
λέει στη Σιών: «Ο Θεός σου βασίλευσε!» Φωνή των φυλάκων
σου, ύψωσαν φωνή, μαζί θα αγάλλονται, επειδή θα δουν μάτι
προς μάτι, όταν ο Κύριος επανέλθει στη Σιών».

Χαρείτε και ευφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιε -
ρουσαλήμ, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε
την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον άγιο βραχίονά του ενώ-
πιον όλων των εθνών, και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη
σωτηρία του Θεού μας.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Είδαν όλα της γης τα πέρατα*
τη σωτηρία του Θεού μας. 

Ψαλμός 98 (1.2-3 αβ.3 γδ-4.5-6)

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.
Αλαλάξτε στον Θεό, η γη ολόκληρη,*
πανηγυρίστε, αγαλλιάστε και ψάλλετε. Αντ..

Ψάλλετε στον Κύριο με την κιθάρα,*
με την κιθάρα και τη φωνή των ασμάτων.
Με σάλπιγγες αρμονικές και με φωνές οργάνων,*
αλαλάξτε ενώπιον του βασιλέα Κυρίου. Αντ.
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Δεύτερο Ανάγνωσμα

Ανάγνωσμα από την Επιστολή προς τους Εβραίους (1,1-6).

Αδελφοί, αφού ο Θεός στους παλαιούς χρόνους είχε μιλή-
σει στους πατέρες πολλές φορές και με πολλούς τρόπους μέσω
των προφητών, σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας μέσω
του Υιού, τον οποίο κατέστησε κληρονόμο των πάντων, μέσω
του οποίου και δημιούργησε το σύμπαν. Αυτός, όντας η ακτινο-
βολία της δό ξας και η αποτύπωση της ουσίας του κι επειδή στη-
ρίζει τα πάντα με το λόγο της δύναμής του, και πραγματοποίησε
την κάθαρση των αμαρτιών, κάθισε ψηλά, στα δεξιά της μεγαλο-
σύνης κι έγινε τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο εξοχότε-
ρο από το δικό τους είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει.

Πράγματι, σε ποιον από τους αγγέλους του είπε ποτέ ο
Θεός: «Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερα σε γέννησα»; Και πάλι:
«Εγώ θα είμαι πατέρας του και αυτός θα είναι υιός μου»; Κι
όταν, πάλι, παρουσιάζει τον πρωτότοκο Υιό του στην οικουμένη,
λέει: «Να τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού».

Λόγος του Κυρίου.

Προκείμενο Ευαγγελίου

Αλληλούια,
Ημέρα ιερή έλαμψε για μας:
ελάτε, έθνη, και προσκυνήσετε τον Κύριο,
διότι σήμερα φως μέγα κατέβηκε στη γη. 
Αλληλούια.

Ευαγγέλιο

Ανάγνωσμα από το κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο (2,1-20).

Εκείνες τις ημέρες, εκδόθηκε διαταγή από τον Καίσαρα
Αύγουστο να απογραφεί όλη η οικουμένη. Αυτή η απογραφή είναι
η πρώτη που έγινε, όταν ήταν ηγεμόνας της Συρίας ο Κυρήνιος. 
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Και πήγαιναν όλοι να απογραφούν, ο καθένας στη δική
του πόλη. Ανέβηκε τότε και ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία, από την
πόλη Ναζαρέτ, στην Ιουδαία, στην πόλη του Δαβίδ που ονομάζε-
ται Βηθλεέμ, επειδή καταγόταν από την οικογένεια και τη γενεά
του Δαβίδ, για να απογραφεί μαζί με τη Μαριάμ, τη μνηστή του,
που ήταν έγκυος. 

Όταν βρίσκονταν εκεί, συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να
γεννήσει, και γέννησε τον πρωτότοκο γιο της. Τον σπαργάνωσε
και τον έβαλε να ξαπλώσει στη φάτνη, διότι δεν υπήρχε γι'αυ-
τούς τόπος στο πανδοχείο.

Σ'εκείνη την περιοχή υπήρχαν βοσκοί, που αγρυπνούσαν τη
νύχτα και φύλαγαν βάρδιες για το κοπάδι τους. Άγγελος Κυρίου
στάθηκε κοντά τους και η δόξα του Κυρίου τους περιέβαλε, ενώ
εκείνοι φοβήθηκαν πολύ. Και ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβάστε,
διότι σας αναγγέλλω μεγάλη χαρά, που θα είναι χαρά και για όλο
το λαό. Γιατί σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για σας
σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Αυτό θα είναι για σας το
σημείο: θα βρείτε ένα βρέφος σπαργανωμένο και ξαπλωμένο στη
φάτνη». Ξαφνικά, μαζί με τον άγγελο εμφανίστηκε πλήθος
απ'την ουράνια στρατιά των αγγέλων, που αινούσαν το Θεό και
έλεγαν: «Δόξα στο Θεό, στα ύψη του ουρανού, και πάνω στη γη
ειρήνη, στους ανθρώπους που ο Κύριος αγαπά».

Όταν αναχώρησαν από κοντά τους οι άγγελοι στον ουρα-
νό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους: «Ας πάμε, λοιπόν, μέχρι τη
Βηθλεέμ για να δούμε αυτό το γεγονός που συνέβη και το οποίο
ο Κύριος μας έκαμε γνωστό». Και πήγαν γρήγορα και βρήκαν τη
Μαρία και τον Ιωσήφ και το βρέφος να βρίσκεται στη φάτνη.
Όταν είδαν, έκαμαν γνωστό το λόγο που τους αναγγέλθηκε, σχε-
τικά με το παιδί. 

Κι όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν γι'αυτά που τους διηγήθη-
καν οι βοσκοί. Και η Μαριάμ όλα αυτά τα λόγια τα κρατούσε
στην καρδιά της και τα μελετούσε.

Οι βοσκοί επέστρεψαν πίσω δοξάζοντας και αινώντας το
Θεό για όλα εκείνα που άκουσαν και είδαν, όπως τους είχε
λεχθεί.

Λόγος του Κυρίου.
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Απαγγέλλεται το Σύμβολο της Πίστεως. Στο σημείο «και ενανθρωπή-
σαντα» όλοι γονατίζουν.

Δεήσεις των πιστών

Αδελφοί αγαπητοί
Ο Θεός φάνηκε πιστός στις υποσχέσεις τις οποίες είχε δώσει

στους πατέρες μας κι έστειλε στον κόσμο το Σωτήρα, τον Ιησού
Χριστό, τον Κύριό μας. Ας τον επικαλεσθούμε ψάλλοντας:

Ελέησέ μας, Σωτήρα του κόσμου!

1. Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να μην πάψει ποτέ
να αναγγέλλει στους ανθρώπους το κοσμοσωτήριο γεγονός της
ανανθρώπισης του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

2. Για τις χριστιανικές Κοινότητες που αναγνωρίζουν τον Ιη -
σού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα των ανθρώπων, για να μπορέ-
σουν να ξεπεράσουν ό,τι τις χωρίζει, και ενωμένες να δώσουν τη
μαρτυρία της αγάπης του Θεού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

3. Για τους κυβερνήτες των εθνών, ώστε με αυταπάρνηση να
εργάζονται για την υλική και την πνευματική πρόοδο της οικου-
μένης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

4. Για τους φτωχούς και για όσους υποφέρουν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, για να βρούν αληθινή παρηγοριά στο Βρέφος της Βη θλεέμ
που έγινε αλληλέγγυο μαζί τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

5. Για όλους εμάς που αυτή την ιερή μέρα συγκεντρωθήκαμε
εδώ για να γιορτάσουμε με αγαλλίαση τη Γέννηση του Κυρίου,
ώστε να είμαστε μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων άγγελοι της
ειρήνης και της ελπίδας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

Κύριε Ιησού, εσύ που ήλθες να στήσεις τη σκηνή σου ανάμε-
σα στους ανθρώπους, αλληλέγγυος με τους φτωχούς και τους
αμαρτωλούς, δώσε μας τη χάρη να κατανοήσουμε τον ερχομό σου
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ως απάντηση του Θεού στις δεήσεις ελπίδας που του αναπέμπου-
με. Εσύ, ο οποίος ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής

Κατά τη σημερινή πανήγυρη,
δέξου, Κύριε, την προσφορά μας,
μέσω της οποίας εσύ μας παρέχεις
πλήρη εξιλέωση και συμφιλίωση,
και εμείς σου αποδίδουμε
το φόρο της λατρείας μας.
Διά του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, 
ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Προοίμιο Χριστουγένων

† 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.
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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...

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Ψλ 98[97],3

Όλα τα πέρατα της γης
είδαν τη σωτηρία του Θεού μας.

Δέηση μετά την κοινωνία

Σε παρακαλούμε, πανεύσπλαχνε Πατέρα,
ο Σωτήρας του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα,
να μας δωρίσει την αθανασία,
όπως μας χάρισε και τη θεία αναγέννηση,
και ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επίσημη ευχή απόλυσης.

† Ο Θεός της άπειρης καλοσύνης, ο οποίος με την ενσάρκωση
του Υιού του έδιωξε τα σκότη του κόσμου και με την ένδοξη Γέν-
νησή του καταύγασε αυτή την ημέρα, είθε να διώξει από σας τα
σκότη των παθών και να φωτίσει τις καρδιές σας με το φως των
αρετών.
– Αμήν.

† Εκείνος, που θέλησε μέσω του αγγέλου να αναγγείλει στους
βοσκούς τη μεγάλη χαρά της σωτήριας Γεννήσεώς του, να πλημ-
μυρίσει τη διάνοιά σας με τη χαρά του και να σας καταστήσει
αγγελιοφόρους του Ευαγγελίου του.
– Αμήν.

† Και εφόσον με την ενσαρκωσή του, ένωσε τα επίγεια με τα
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επουράνεια, να σας χαρίσει το δώρο της ειρήνης του και της κα -
λής θελήσεως, και να σας καταστήσει κοινωνούς της ουράνιας
Εκκλησίας.
– Αμήν.

† Και η ευλογία του παντοδύναμου Θεού, του Πατέρα και του
Υιού  † και του Αγίου Πνεύματος, ας κατέλθει επάνω σας και ας
μένει πάντοτε μαζί σας.
– Αμήν.

26 Δεκεμβρίου

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

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.
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Πρώτο Ανάγνωσμα

Α νά γνω σμα α πό τις Πρά ξεις των Α πο στό λων (6,8-10.7,54-59).

Ο Στέ φα νος γε μά τος α πό χά ρη και δύ να μη, έ κα νε θαύ μα -
τα και με γά λα θαυ μα τουρ γι κά ση μεί α στο λα ό. Ξε ση κώ θη καν ό -
μως με ρι κοί α πό τη συ να γω γή που λέ γε ται των Λι βερ τί νων και
των Κυ ρη ναί ων και των Α λε ξαν δρέ ων και αυ τών που ή ταν α πό
την Κι λι κί α και την Α σί α, και συ ζη τού σαν με το Στέ φα νο, αλ λά
δεν μπο ρού σαν να α ντι σταθούν στη σο φία και στο πνεύ μα με το
ο ποί ο μι λού σε. 

Α κού ο ντας αυ τά, γί νο νταν έ ξαλ λοι α πό α γα νά κτη ση και έ -
τρι ζαν τα δό ντια τους ε να ντί ον του. Αλ λά ε κεί νος, γε μά τος α πό
Πνεύ μα Άγιο, α τέ νι σε τον ου ρα νό και εί δε τη δό ξα του Θε ού και
τον Ι η σού να στέ κε ται στα δε ξιά του Θε ού και εί πε: «Να, θε ω ρώ
τους ου ρα νούς ανοιγ μέ νους και τον Υ ιό του αν θρώ που να στέ κε -
ται στα δε ξιά του». Ε κεί νοι τό τε έ βγα λαν με γά λη κραυ γή, βού -
λω σαν τα αυ τιά τους και όρ μη σαν ό λοι μα ζί ε να ντί ον του και, α -
φού τον έ βγα λαν έ ξω α πό την πό λη, τον λι θο βο λού σαν. Και οι
μάρ τυ ρες α πέ θε σαν τα ρού χα τους δί πλα στα πό δια ε νός νε α ρού
που τον έ λε γαν Σαύ λο, και λι θο βο λού σαν το Στέ φα νο που προ -
σευ χό ταν και έ λε γε: «Κύ ριε Ι η σού, δέ ξου το πνεύ μα μου». Και
πέ φτοντας στα γόνατα φώναζε με κραυγή μεγάλη: «Κύριε, μη
τους λογαριάσεις αυτήν την αμαρτία». Και αφού είπε αυτό, πα -
ρέδωσε το πνεύμα.

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Στα χέρια σου, Κύριε,
παραδίδω το πνεύμα μου. 

Από τον Ψαλμό 30

Γίνε για μένα βράχος υπεράσπισης*
κι οχυρωμένος οίκος για να με σώσεις. 
Επειδή δύναμή μου και καταφύγιό μου εσύ είσαι,*
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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 Ψλ 117,26α & 27α

Αλληλούια,
Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου,
Θεός ο Κύριος, και μας φώτισε.
Αλληλούια. 

Ευαγγέλιο

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ματ θαί ο Άγιο Ευ αγ γέ λιο (10,17-22).

Τον και ρό ε κεί νο εί πε ο Ι η σούς στους Α πο στό λους του:
«Προ  σέ χε τε τους αν θρώ πους, διότι θα σας πα ρα δώ σουν σε συ -
νέ δρια και θα σας μα στι γώ σουν στις συ να γω γές τους. Και ε ξαι -
τί ας μου θα σας ο δη γή σουν μπρο στά σε η γε μό νες και βα σι λείς,
για να δώ σετε μαρ τυ ρί α σ’ αυ τούς και στα έ θνη. Αλ λά ό ταν σας
πα ρα δώ σουν, μη με ρι μνή σετε με ποι ό τρό πο ή τι θα πεί τε, διότι
ε κεί νη την ώ ρα θα σας δο θεί τι να πεί τε. Πράγ μα τι, δεν είσθε
εσείς που θα μι λά τε, αλ λά θα εί ναι το Πνεύ μα του Πα τέ ρα σας
που θα μι λά μέ σα σας. Και θα πα ρα δώ σει ο α δελ φός τον α δελ φό
σε θά να το και ο πα τέ ρας το παι δί του και θα επα να στα τή σουν τα
παι διά ε να ντί ον των γο νέ ων και θα τους θα να τώ σουν. Και ό λοι
θα σας μισούν, ε ξαι τί ας του ο νό μα τός μου. Αλ λά ε κεί νος που θα
μεί νει στα θε ρός μέ χρι τέ λος, αυ τός θα σω θεί». 

Λόγος του Κυρίου.
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Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Τι μώ ντας τη μνή μη του πρω το μάρ τυ ρα α γί ου Στε φά νου, ο

οποίος με το αί μα του ο μο λό γη σε το Χρι στό, ας πα ρα κα λέ σου με
τα πει νά τον Κύ ριο που τον ε νί σχυ σε στον α γώ να του, λέγοντας:

Εισάκουσέ μας, Κύριε

1. Για να έ χουν το θάρ ρος ό λα τα παι διά της Εκ κλη σί ας να
μαρ τυ ρή σουν την πί στη τους α κό μα και με το αί μα τους, ας πα -
ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 
2. Για να α πο κτή σει το αί μα των μαρ τύ ρων τη με τα στρο φή
στους διώ κτες των, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

3. Για να ε νι σχύ ουν τα έν δο ξα πα ρα δείγ μα τα των μαρ τύ ρων τους
θλιμ μέ νους και τα λαι πω ρη μέ νους, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο. 

4. Για να μας δυ να μώ νει το αί μα του Κυ ρί ου μας Ι η σού Χριστού
στον α γώ να μας ε νά ντια στο κα κό, ας πα ρα κα λέ σου με τον Κύ ριο.

Προ στά τευ ε, Κύ ριε, το λα ό σου, που σε πα ρα κα λεί στο ό -
νο μα των μαρ τύ ρων σου, και χο ρή γη σέ του ό ,τι με πί στη σου ζη -
τά. Διά του Ι ησού Χρι στού, του Κυ ρί ου μας, ο οποίος ζει και βα -
σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

Δέηση προσκομιδής 

Δέξου, σε παρακαλούμε, Κύριε,
τα δώρα τα οποία με ευλάβεια σού 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. 363. 

Αντίφωνο κατά την κοινωνία Πρξ 7,58
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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

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ

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:
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.
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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

Α νά γνω σμα α πό την πρώτη Ε πι στο λή του Α πο στό λου Ιω άν νη (1,1-4).

Α δελ φοί, αυ τό που α πό την αρ χή υ πήρ χε, αυ τό που α κού -
σα με, αυ τό που εί δα με με τα μά τια μας, αυ τό που πα ρα τη ρή σα -
με και τα χέ ρια μας ψη λά φη σαν, δη λα δή το Λό γο της ζω ής –και
η ζω ή φα νε ρώ θη κε και την εί δα με και γι’ αυ τήν δί νου με μαρ τυ -
ρί α και σας α ναγ γέλ λου με την αι ώ νια ζω ή που υ πήρ χε στον Πα -
τέ ρα και που φα νε ρώ θη κε σε μας– αυ τό που πα ρα τη ρή σα με και
α κού σα με αναγ γέ λλου με σε σας, ώ στε κι ε σείς να έ χε τε κοι νω νί α
μα ζί μας. Και η κοι νω νί α η δική μας εί ναι με τον Πα τέ ρα και με
τον Υ ιό του τον Ι η σού Χρι στό. Κι αυ τά σας τα γρά φου με ώ στε η
χα ρά μας να εί ναι πλή ρης. 

Λόγος του Κυρίου.

Αντιφωνικός Ψαλμός

Αντίφωνο: Ευφρανθείτε, δίκαιοι, για τον Κύριο,* 
και δοξολογείστε ενθυμούμενοι την αγιότητά του.  

Aπό τον Ψαλμό 96

Ο Κύριος βασίλευσε! Η γη ας αγαλλιάσει,* 
ας ευφρανθούν τα νησιά τ’ αναρίθμητα. 
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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

Αυτός έπρεπε να αναστηθεί από τους νεκρούς.

Α νά γνω σμα α πό το κα τά Ιω άν νη Άγιο Ευ αγ γέ λιο (20,2-8).

Την πρώ τη η μέ ρα μετά το Σαβ βά το, έρ χεται η Μα ρί α η
Μα γδα λη νή στο μνήμα, το πρωί, ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, και
βλέπει τον λίθο μετατωπισμένο από το μνήμα. Τρέχει τότε και
έρχεται στο Σί μω να Πέ τρο και στον άλ λο μα θη τή, ε κεί νον τον
οποίο ο Ι η σούς α γα πού σε, και τους λέ ει: «Πή ραν τον Κύ ριο από
το μνή μα και δεν ξέ ρου με πού τον έ βα λαν». Βγή κε τό τε ο Πέ τρος
και ο άλ λος μα θη τής και πή γαι ναν στο μνή μα. Έ τρε χαν και οι
δύο μα ζί. Αλ λά ο άλ λος μα θη τής έ τρε ξε γρη γο ρό τε ρα από τον
Πέ  τρο και έ φθα σε πρώ τος στο μνή μα. Α φού έ σκυ ψε, βλέ πει να
βρί σκο νται σ’ έ να μέ ρος τα σάβανα, δεν εισήλθε όμως μέ σα. Έ -
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φθασε μετά και ο Σί μων Πέ τρος που τον α κο λου θού σε και εισήλ-
θε στο μνή μα και βλέ πει να βρί σκο νται ε κεί τα σάβανα, ε νώ το
σου δά ριο, που ήταν επάνω στην κεφαλή του, δεν βρι σκό ταν μα -
ζί με τα σάβανα, αλ λά χω ρι στά τυ λιγ μέ νο, σε άλ λο μέ ρος. Τό τε
εισήλθε και ο άλ λος μα θη τής που εί χε φθά σει πρώ τος στο μνή μα
και εί δε και πί στε ψε. 

Λόγος του Κυρίου.

Δεήσεις των πιστών

Α δελ φοί α γα πη τοί,
Ο Θε ός Πα τέ ρας, μέ σω των Α πο στό λων μας έ κα με κλη  ρο -

νό μους της Βα σι λεί ας των ου ρανών. Ας α να γνω ρί σου με τις ευ ερ -
γε σί ες του λέ γο ντας:

Μας λύτρωσες με το αίμα σου, Κύριε.

1. Πα τέ ρα, ε σύ που θέ λη σες ο Υ ιός σου, α να στη μέ νος α πό
τους νε κρούς, να φα νε ρω θεί πρώ τα στους Α πο στό λους, χορή γη -
σέ μας να εί μα στε μάρ τυ ρες της Α να στά σεώς του για ό λους τους
αν θρώ πους, σε παρακαλούμε.

2. Πα τέ ρα, ε σύ που έ στει λες τον Υ ιό σου στον κό σμο για να
κη ρύ ξει το Ευ αγ γέ λιο στους φτω χούς, χο ρή γη σέ μας, με τη συ -
μπε  ρι φο ρά μας να α ναγ γέλ λου με πά ντο τε το Ευ αγ γέ λιο, σε πα -
ρακαλούμε.

3. Πα τέ ρα, ε σύ που έ στει λες τον Υ ιό σου να σπεί ρει το σπό ρο
του Λό γου σου, χο ρή γη σέ μας τη χά ρη ώ στε σπέρ νο ντας το Λό -
γο σου να βλέπου με ά φθο νους καρ πούς, σε παρακαλούμε.

4. Πα τέ ρα, ε σύ που έ στει λες τον Υ ιό σου, να συμ φι λιώ σει με
το Αί μα του τον κό σμο μα ζί σου, χο ρή γη σέ μας να ερ γαζό μα στε
πά ντοτε με χα ρά στο έρ γο της συμ φι λί ω σης, σε παρακαλούμε.

Παντοδύναμε Θεέ, άκουσε την προσευχή που σου απευθύ-
νουμε σήμερα, εορτή του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιω -
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άννη, στο πρόσωπο του οποίου τιμούμε έναν από τους θεμελιω-
τές της Εκκλησίας, και δώσε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε το
έργο του. Διά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει
και βα σιλεύει στους αιώνες των αιώνων.

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. 363.

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,
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. 
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ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΡΤΩΝ 
ΣΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΞΩΚΛΗΣΙΩΝ

Πατέρα Άγιε, Θεέ Παντοδύναμε και αιώνιε, εσύ που χάρι-
σες στον άνθρωπο ποικίλες τροφές για την συντήρησή του, και
ξεχώρισες ανάμε σα απ΄αυτές τον άρτο, τον οποίο και μετατρέ-
πεις με τη θεία σου δύναμη σε Σώμα του Χριστού και πνευματι-
κή μας τροφή, διά της μεσιτείας του αγίου… (της αγίας …), ευδό-
κησε να † ευλογήσεις αυτούς τους άρτους ώστε, εμπλουτισμένοι
με τη θεία σου χάρη, να μας χαρίζουν πνευματική και σωματική
υγεία.

Διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ζωντα-
νός άρ τος, που κατέβηκε από τον ουρανό για να μας δώσει τη
ζωή και να μας σώσει, και τώρα ζει και βασιλεύει, στους αιώνες
των αιώνων. Αμήν. 

ή την επόμενη:

Κύριε Ιησού Χριστέ, παντοδύναμε Θεέ, εσύ που ευλόγησες
τους πέντε άρτους στην έρημο, και χόρτασες τους πέντε χιλιάδες
ανθρώπους, σε παρακαλούμε, διά της μεσιτείας της Αειπαρθέ-
νου Μαρίας, (ή του αγίου...), ευδόκησε να † ευλογήσεις και
αυτούς εδώ τους άρτους, ώστε εμπλουτισμένοι με την θεία σου
χάρη, να μας χαρίζουν πνευματική και σωματική υγεία.

Εσύ ο οποίος είσαι ο ζωντανός άρτος, που κατέβηκες από
τον ουρανό για να μας δώσεις τη ζωή και να μας σώσεις, και
τώρα ζεις και βασιλεύεις στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
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