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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος γ΄. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 

Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 

ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου 

ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ'. Θείας πί-

στεως.  

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ἐγκρα-
τείας, στῦλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλη-

σίας, Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακά-
ριε· ἀπὸ παιδὸς γὰρ ἀσκήσας ὡς 
ἄσαρκος, βρεφῶν καὶ παίδων προ-
στάτης γεγένησαι. Πάτερ Ὅσιε, 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρή-
σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἕτερον. Δόξα… Ἦχος α'  Τῆς ἐρή-

μου πολίτης.  

Τὸν ἰσάγγελον βίον ἐκ παιδὸς 
ἐπεπόθησας, καὶ τοῦ Παρακλήτου 

δοχεῖον, ἱερὸν ἐχρημάτισας· διὸ τὴν 
τῶν θαυμάτων δωρεάν, καὶ χάριν 
ἰαμάτων δαψιλῆ, ἀναβλύζεις θεο-
φόρε Στυλιανέ, τοῖς εὐλαβῶς 

βοῶσί σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι 
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, 
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν 
ἰάματα. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου 
σοι Παρθένε τὸ χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ 
ἐσαρκοῦτο, ὁ  τῶν ὅλων Δεσπότης· 
ἐν σοὶ τῇ Ἁγίᾳ Κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ  
Δίκαιος Δαβΐδ, ἐδείχθης πλατυτέρα 

τῶν Οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτί-
στην σου. Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν 
σοί. Δόξα τῷ προελθόντι ἐκ σοῦ. 
Δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ 

τοῦ τόκου σου. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, 

Ἦχος α' Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Θεῷ ἀπὸ παιδός, ἀνετέθης 
θέοφρον, καὶ τούτου τὰ σεπτά, δι-
καιώματα Πάτερ, ἀμέμπτως ἐξετέ-
λεσας, διὰ βίου λαμπρότητος· ὅθεν 

σύσκηνος, τῶν Ἀσωμάτων ἐγένου, 
μεθ' ὧν πρέσβευε, Στυλιανὲ Θεο-
φόρε, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

Δόξα… Καὶ νῦν  ... Θεοτοκίον 

Κυήσασα Χριστόν, τὸν Ὑπέρ-
θεον Λόγον, σαρκὶ τῇ καθ’ ἡμᾶς, ἐξ 
αἱμάτων σου Κόρη, ἀτρέπτως ὑπέρ 
ἔννοιαν, τῶν Ἀγγέλων τὰ τάγματα, 

 26 Νοεμβρίου 2020. 
᾿\ Αλυπίου ὁσίου († ζ΄ αἰ.),  
\ Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε.  
\ Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, 

\ Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ Χιοπολίτου 
(†1807). 
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ὑπερβέβηκας, τῇ ἀπορρήτῳ σου 
δόξῃ· σὺ γὰρ γέγονας, Μήτηρ τοῦ 

πάντων Δεσπότου, καὶ κόσμου βο-
ήθεια.  

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, 

Ἦχος δ' Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Κατεπλάγησαν τὴν σήν, ἀσκη-
τικὴν διαγωγήν, οἱ ὁρῶντές σε 
σοφέ, ἄσαρκον βίον ἐν σαρκί, πο-
λιτευόμενον ἔρωτι τῷ ἁγίῳ· ἔνθεν 
ὁ  Χριστός, σὲ ἐμεγάλυνε, χάριτι 

πολλῇ, καὶ θείοις θαύμασι, καὶ νε-
ογνῶν καὶ νηπίων ἀκέστορα, Πά-
τερ τῷ κόσμῳ· σὲ ἔδειξεν ὃν ἐκδυ-
σώπει, ἡμῖν δοθῆναι, Στυλιανὲ 

θεῖον ἔλεος. 

Δόξα… Καὶ νῦν  ... Θεοτοκίον 

Καταπλήττονται τὴν σήν, με-
γαλοπρέπειαν Ἁγνή, τῶν Ἀγγέλων 
οἱ χοροί, καὶ δόξαν τὴν ὑπερφυῆ, 
καὶ ὡς κυρίαν ἁπάντων αἰνοῦσί σε· 

κάτω δὲ ἐν γῇ, βροτῶν συστήματα, 
μέλπουσιν ἀεί, τὴν σὴν χρηστό-
τητα, καὶ οἰκτιρμῶν σου τὸν 

πλοῦτον Πανάμωμε, δι' ὧν κινδύ-
νων καὶ θλίψεων, ἀπαύστως 
σῴζεις, Θεογεννῆτορ, τοὺς πεποι-
θότας τῇ σκέπῃ σου.  

Μετὰ τὸν Πολυέλεον. 

Ἦχος πλ. δ'  

Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον. 

Τὸν προσόντα σοι πλοῦτον 
ἐπὶ τῆς γῆς, διανείμας τοῖς πένησι 
καὶ πτωχοῖς, γνώμῃ οὐρανόφρονι, 

τῇ φωνῇ ἠκολούθησας, τοῦ Ζωοδό-
του Λόγου, καὶ κόσμῳ ἐσταύρω-
σαι, καὶ ἀπαθείας σκεῦος, ἐδείχθης 
πολύτιμον· ὅθεν παθημάτων, δια-

λύων τὸν ζόφον, παρέχεις ἰάματα 

τοῖς πιστῶς προσιοῦσί σοι, Στυ-
λιανὲ παμμακάριστε. Πρέσβευε 

Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 
δοῦναι Πάτερ ἄφεσιν, τοῖς ἑορτά-
ζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα… Καὶ νῦν  ... Θεοτοκίον 

Τὸν Θεὸν συλλαβοῦσα ὑπερ-
φυῶς, καὶ τεκοῦσα Παρθένε σωμα-
τικῶς, ἀρᾶς τὸν πρωτόπλαστον, 
τῆς ἀρχαίας ἀπήλλαξας, καὶ σωτη-
ρίας πύλη, ἡμῖν ἐχρημάτισας, καὶ 

πρὸς τὸ πρῶτον κάλλος, Ἁγνὴ ἐπα-
νάκλησις. Ὅθεν ὡς αἰτίαν, τῆς 
ἡμῶν σωτηρίας, ὑμνοῦντές σε πά-
ντοτε, οἱ σωθέντες τῷ τόκῳ σου, 

καὶ πιστῶς ἐκβοῶμέν σοι· χαῖρε 
θησαυρὲ τῆς ζωῆς, Θεοτόκε μόνη 
Ἀειπάρθενε· χαῖρε κόσμου προ-
στάτις, καὶ μέγα προσφύγιον. 

Τὸ ά Ἀντίφωνον τοῦ δ´  ἤχου. 

Ἀντίφωνον Ά. 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πο-
λεμεῖ με πάθη· ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλα-

βοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, 
αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς 
χόρτος γάρ, πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξη-

ραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ 
ζωοῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  
λαμπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  

ἱεροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει 
τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον 
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Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ  θά-
νατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. (δίς) 

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ  φο-

βούμενος τὸν Κύριον. 

Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ  
θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 

Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 
Εὐαγγέλιον 

Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ 
τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 
γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

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

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ κα-
θαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν 
καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται 
ὀστέα τεταπεινωμένα. 

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

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς 
ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

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

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 
σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπι-
στρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, 
ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-

οσύνην σου. 

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

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν 
ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συ-
ντετριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ 
εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδο-
μηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δι-
καιοσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυ-
σιαστήριόν σου μόσχους. 
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Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 

Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου, πρε-
σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 

πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρε-
σβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, 

κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ 
τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄ 

Τὴν ἐν πνεύματι ζωήν, θεο-
πρεπῶς ἀνύσας, καὶ τοῖς ἀσκητι-
κοῖς παλαίσμασι, δοξάσας τὸν Κύ-

ριον τῆς δόξης, στῦλος καὶ ἑδραί-
ωμα, τῶν εὐσεβῶν ἐδείχθης, καὶ 
τῶν θλιβομένων ἀναψυχὴ βεβαία. 
Ἀλλ' ὦ Στυλιανὲ θαυματουργέ, μὴ 

παύσῃ προϊστάμενος, τῶν τελού-
ντων τὴν μνήμην σου.  

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέη-
σον. Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

 ᾨδὴ α΄. 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου.  

Ὁ Εἱρμὸς. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξη-
ράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν 
διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, 

Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσω-
μεν. 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξη-
ράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν 
διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, 

Τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσω-
μεν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρα-
σμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σω-
τηρίαν ἐπιζητῶν, Ὢ Μῆτερ τοῦ 
Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν 
καὶ δεινῶν με διάσωσον. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, 

σῶσον ἡμᾶς. 

Παθῶν με ταράττουσι προ-
σβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπι-
πλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, 

Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
Θεοῦ σου, Πανάμωμε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς.   

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ 
Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρω-
θῆναί με τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νῦν 
προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυ-
χὴν καὶ τὴν διάνοιαν. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς.   

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν 
ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προ-
νοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη 

Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λο-
χεύτρια. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου ,  

Ὠδὴ α'. Ἦχος πλ. δ'  

Ὑγρὰν διοδεύσας.  

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέ-

σβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Συνὼν τῶν Ἀγγέλων ταῖς 
στρατιαῖς, σὺν αὐτοῖς δυσώπει, τὸν 
Σωτῆρα Στυλιανέ, σοφίαν δοθῆναί 

μοι τῷ λόγῳ, τῶν ἀρετῶν σου 
ὑμνοῦντι τὰ σκάμματα. 
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Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέ-

σβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν νοῦν σου ἀνέτεινας ἐκ 
παιδός, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρὸς τό 
ἔσχατον τῶν καλῶν, καὶ τούτου 
τρωθεὶς Πάτερ τῷ πόθῳ, ἀγγε-
λικῶς ἐν τῷ κόσμῳ διέλαμψας. 

Δόξα… 

Ἡγίασε Πάτερ σε ὁ  Θεός, μη-
τρὸς ἐκ κοιλίας, ὡς τὸν ἔνθεον Σα-
μουήλ· ὅθεν ἁγιότητος δοχεῖον, τῇ 
σῇ ἁγίᾳ ζωῇ ἐχρημάτισας. 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 

Λυχνία ὡράθης χρυσοφαής, 
τεκοῦσα ἐν ὕλῃ, τὸ ἀπαύγασμα 
τοῦ Πατρὸς· ὅθεν τῶν παθῶν μου 
τὴν ὁμίχλην, ταῖς σαῖς ἀκτῖσι Παρ-
θένε διάλυσον. 

Ὠδὴ γ΄ .  

 Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 

ᾨδή γ΄. Ἦχος πλ. δ΄ Ὁ Εἱρμὸς. 

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 
Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-

μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ 
Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δο-
μῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν ἡ 
ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 

μόνε φιλάνθρωπε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Προστασίαν καὶ σκέπην, 
ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, 

Παρθένε, σὺ με κυβέρνησον, πρὸς 
τὸν λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ 
αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, 

μόνη πανύμνητε.   

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυ-
χικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν 
ζάλην, διασκεδάσαι μου, σὺ γάρ, 
Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς 

γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, 
μόνη πανάχραντε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν 
καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν 
πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον, πάντα 
γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν Ἰσχύϊ, 
τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάρι-

στε. 

Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ 

σον ἡμᾶς. 

Χαλεπαῖς ἀῤῥωστίαις, καὶ 
νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, 

Παρθένε, σὺ μοι βοήθησον, τῶν 
Ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σε 
γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, 
τὸν ἀδαπάνητον. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου  

Ὠδὴ γ'  

Σύ εἶ τὸ στερέωμα  

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέ-

σβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἤστραψεν ὁ  βίος σου, Στυ-
λιανὲ παμμακάριστε, μαρμαρυ-
γαῖς, ἔργων ἐναρέτων, καὶ πιστοὺς 
κατεφαίδρυνε. 

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ πρέ-

σβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἅπαντα τὸν πλοῦτόν σου, 
τοῖς δεομένοις διένειμας, τὸν 
ἀληθῆ πλοῦτον θησαυρίζων, ἱεροῖς 
κατορθώμασι. 
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Δόξα… 

Ρείθροις τῶν δακρύων σου, 
καταρδευθεὶς τὴν διάνοιαν, Στυ-
λιανέ, ἤνεγκας πλουσίως, εὐκαρ-

πίαν οὐράνιον. 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 

Ἔτεκες Πανάμωμε, δίχα 
φθορᾶς μετὰ σώματος, τόν Ποιη-
τήν, ἐκ φθορᾶς τῆς πάλαι, τὸν 

Ἀδὰμ ἐκλυτρούμενος. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

Κάθισμα, Ἦχος γ' Θείας πίστεως.  

Κόσμον ἔλιπες, ἔρωτι θείῳ, 
καὶ ὡς ἄσαρκος, ἐν τῇ ἐρήμῳ, Στυ-
λιανὲ θεοφόρε κατῴκησας, ἐκ τοῦ 

Ἀγγέλου τραφεὶς δὲ μακάριε, 
ἀγγελικῶν χαρισμάτων ἠξίωσαι· 
ὅθεν πρέσβευε, δοθῆναι τοῖς εὐφη-
μοῦσί σε, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ 

μέγα ἔλεος. 

Δόξα… Καὶ νῦν  ... Θεοτοκίον 

Θεὸν τέτοκας, ἀνερμηνεύτως, 
καὶ ἐθέωσας, βροτῶν τὴν φὺσιν, τῇ 
ἀσπόρῳ σου συλλήψει Θεόνυμφε· 

ὅθεν κἀμὲ τῶν παθῶν τῆς φαυλό-
τητος, τῇ συμπαθείᾳ σου δέομαι 
λύτρωσαι, Κόρη Πάναγνε, Χριστῷ 
τῷ Θεῷ πρεσβεύουσα, δοθῆναι 

εὐφροσύνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  
Κοντάκιον. Ἦχος δ'  

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.  

Ἁγιασθεὶς ἀπὸ μητρῴας νη-
δύος, ὥσπερ ὁ  Θεῖος Σαμουὴλ Θε-

οφόρε, ἀσκητικῶς ἐδόξασας Χρι-
στὸν τὸν Θεὸν· ὅθεν  τῶν ἰάσεων, 
ἀνεδείχθης ταμεῖον, καὶ προστάτης 
ἔνθεος, νεογνῶν καὶ νηπίων· ὁ  γὰρ 

Χριστὸς δοξάζει σε λαμπρῶς, ὃν 
ἀπὸ βρέφους, Στυλιανὲ ἐδόξασας. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἀνατεθεὶς ἀπὸ παιδός, Θεῷ 
τῷ εὐεργέτῃ, ὥσπερ ὁ  μέγας Βα-
πτιστής, τούτου ἐδείχθης ζηλωτής, 
καὶ μιμητὴς καὶ τύπος τῇ καθαρῇ 
σου βιοτῇ, καὶ ἐναρέτοις τρόποις· 

ὡς ἐκεῖνος γὰρ Πάτερ, τὴν ἔρημον 
ᾤκησας, νηστείᾳ καὶ ἀγρυπνίᾳ, τὸν 
νοῦν καθαιρόμενος, καὶ ἀπαύστῳ 
προσευχῇ τῷ Κυρὶῳ ἑνουμενος· 

ὅθεν φωτὸς τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν 
ἐπληρώθης, καὶ θεοσδότοις χάρισι, 
πανταχοῦ περιβόητος ὤφθης· ἐξαι-
ρέτως δὲ νεογνῶν καὶ νηπίων καὶ 

βρεφῶν, προστάτης ἐδείχθης θερ-
μότατος, καὶ ἰατὴρ ἐν νόσοις ἑτοι-
μότατος· ὁ  γὰρ Χριστὸς δοξάζει 
σε λαμπρῶς, ὃν ἀπὸ βρέφους Στυ-

λιανὲ ἐδόξασας. 
Συναξάριον. 

Τῇ ΚΣΤ'  τοῦ μηνός Νοεμ-
βρίου, Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεο-
φόρου Πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ, 
τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ θαυματουρ-
γοῦ. 

Στίχοι  

Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ  στερ-
ρὸς στῦλος. 

Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον κατα-
στρέφει.  

Στυλιανὸς φαίδιμος εἰκάδι 
ἕκτῃ Θεῷ παρέστη. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ 
Κιονίτου.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ 
Μετανοεῖτε.  
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀκακίου τοῦ 
ἐν τῇ Κλίμακι.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ 
Ἀναχωρητοῦ.  

Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος, 
ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας κατὰ τὸ 1807, 
ξίφει τελειοῦται.  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Σίλου, Ἐπι-
σκόπου τῆς Περσίδος, Καὶ ἀνάμνη-
σις τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, ἐν τῷ Κυ-

παρίσσῳ.  

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρε-
σβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἀμήν. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Ὠδὴ α΄.  Ἦχος α΄. 

Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε· 
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· 
Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε. ᾌσατε 
τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν 

εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι 
δεδόξασται.  

Ὠδὴ γ΄. 

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων, ἐκ Πα-
τρὸς γεννηθέντι ἀρρεύστως Υἱῷ, 
καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκ Παρθένου, 
σαρκωθέντι ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ 

Θεῷ βοήσωμεν· Ὁ ἀνυψώσας τὸ 
κέρας ἡμῶν, Ἅγιος εἶ Κύριε.  

Ὠδὴ δ΄. 

Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, 
καὶ ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ τῆς 
Παρθένου ἀνεβλάστησας, ἐξ ὄρους 

ὁ αἰνετός, κατασκίου δασέος· 
ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, 

ὁ ἄυλος καὶ Θεός. Δόξα τῇ δυνάμει 
Σου Κύριε.  

Ὠδὴ ε΄. 

Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ 
οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης βουλῆς 
Σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχό-
μενον, ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεο-
γνωσίας, πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ 

νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν 
Σε, Φιλάνθρωπε.  

Ὠδὴ ς΄. 

Σπλάγχνων Ἰωνᾶν, ἔμβρυον 
ἀπήμεσεν, ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέ-
ξατο· τῇ Παρθένῳ δέ, ἐνοικήσας ὁ 
Λόγος, καὶ σάρκα λαβών, διελή-

λυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· ἧς γὰρ 
οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως, τὴν τεκοῦσαν 
κατέσχεν ἀπήμαντον.  

 Ὠδὴ ζ΄. 

Οἱ Παῖδες, εὐσεβείᾳ συντρα-
φέντες, δυσσεβοῦς προστάγματος 

καταφρονήσαντες, πυρὸς ἀπειλὴν 
οὐκ ἐπτοήθησαν, ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῆς 
φλογός, ἑστῶτες ἔψαλλον· Ὁ τῶν 
πατέρων, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  

 Ὠδὴ η΄. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ 
προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 

Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δρο-
σοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος τύπον· 
οὐ γὰρ οὓς ἐδέξατο φλέγει νέους, 
ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος, Παρθέ-

νου ἣν ὑπέδυ νηδύν· διὸ ἀνυ-
μνοῦντες ἀναμέλψωμεν· Εὐλο-
γείτω, ἡ κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, 
καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα 
τοῦ φωτὸς… 

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος α’) 
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Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου 

τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ 

πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 
μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερου-
βείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως 
τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως 
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν 

ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 

γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν  Τιμιωτέραν 
τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν 
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν 

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τε-
κοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγα-

λεῖα ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 

πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 

Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ 

παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, 

καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Εἴτα ψάλλεται 

Ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Καταβασιῶν. 

Μεγάλυνον, ψυχή μου,* τὴν 
τιμιωτέραν* καὶ ἐνδοξοτέραν* τῶν 
ἄνω στρατευμάτων.Μυστήριον ξέ-
νον* ὁρῶ καὶ παράδοξον·* οὐρανὸν 

τὸ σπήλαιον· θρόνον* χερουβικόν, 
τὴν Παρθένον·* τὴν φάτνην χω-
ρίον,* ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος* 
Χριστὸς ὁ Θεός·* ὃν ἀνυμνοῦντες 

μεγαλύνομεν. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὃτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-
μεις...  

Ἐξαποστειλάριον.  

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις.  

Στυλιανὸς ὁ  μέγας, τιμάσθω 
ὕμνοις ἱεροῖς, τῶν Μοναζόντων ὁ  
στῦλος, καὶ Ἐκκλησίας ὁ  λαμπτήρ· 
θαυμάτων γὰρ λαμπηδόνας, τῇ 

οἰκουμένῃ ἀστράπτει. 
Θεοτοκίον. 

Θεογεννῆτορ Κόρη, παντοβα-
σίλισσα Ἁγνή, τοῦ κόσμου ἡ προ-
στασία, καὶ σωτηρία τῶν πιστῶν, 
σκέπε ἡμᾶς πάσης βλάβης, καὶ τῶν 

ἐν βίῳ κινδύνων. 
ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος α΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-
ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Ἦχος α'    

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.  
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Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 

κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Ἀνατεθεὶς τῷ Κυρίῳ, ὡς ὁ  
κλεινὸς Βαπτιστής, ἀπὸ παιδὸς θε-
όφρον, ὁλικῇ διανοίᾳ, ὁσίως καὶ 

ἀμέμπτως Στυλιανέ, τὸν σὸν βίον 
διήνυσας, καὶ ἀριστεύσας ἐν πό-
νοις ἀσκητικοῖς, σκεῦος ὤφθης 
θείου Πνεύματος. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλ-
τηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τὴν ἐν σπηλαίῳ ζωήν σου, 
Χριστὸς ὁ  Κύριος, Στυλιανὲ δοξά-

ζων, δι' Ἀγγέλου ἁγίου, τροφήν σοι 
ἀποστέλλει ἐξ οὐρανοῦ, ὡς οἰκείῳ 
θεράποντι, καὶ ἐνεργείας θαυμά-
των πάσῃ τῇ γῇ, θαυμαστόν σε Πά-

τερ ἔδειξε. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυ-

μπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τῶν νεογνῶν καὶ νηπίων, φύ-
λαξ γενόμενος, ἐκ πάσης ἐπηρείας, 
καὶ δεινῆς καχεξίας, ἀλώβητα τὰ 
βρέφη καὶ ἀσινῆ, διαφύλαττε πά-
ντοτε, καὶ εὐτεκνίαν παράσχου 

Στυλιανέ, τοῖς προστρέχουσι τῇ 
σκέπῃ σου. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-

βάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Ταῖς νοηταῖς λαμπηδόσι, κα-
ταλαμπόμενος, Τριάδος τῆς Ἁγίας, 
παμμακάριστε Πάτερ, προΐστασο 

ἀπαύστως Στυλιανέ, τῶν φερό-
ντων τὴν κλῆσίν σου, καὶ δίδου 

τούτοις πλουσίως ὡς συμπαθής, 
τάς ἐκφάνσεις τῆς σῆς χάριτος. 

Δόξα… Ἦχος πλ. α' 

Ὅσιε Πάτερ, τοῖς ἴχνεσι Χρι-
στοῦ ἀκολουθήσας, κατ' ἀξίαν 
ζωὴν ἐπολιτεύσω, σαυτὸν ἀπαρνη-
σάμενος· ἄγγελος γὰρ ὤφθης ἐν 

σαρκί, ἀγγελικοῖς τρόποις σεμνυ-
νόμενος, καὶ θεοειδεῖ ἀσκήσει, βε-
βαιῶν τὴν χάριν. Ὅθεν στῦλος καὶ 
ἑδραίωμα, φερωνύμως ἐγένου τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, Στυλιανὲ 
μακάριε, καὶ πρεσβευτὴς ἡμῶν 
πρὸς Κύριον. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε 
Παρθένε, καὶ δοξάζομέν σε οἱ πι-
στοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν 
ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄρρηκτον, 
τὴν ἀρραγῆ προστασίαν καὶ κατα-

φυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Δοξολογία μεγαλη 

Ἦχος πλ. α΄ 

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

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 

σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 

Πνεῦμα. 

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

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

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

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

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλα-
χθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς 
τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν 

καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου 
εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

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

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 
με τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 
με τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 
με τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης 
ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ 

εἶπα΄ Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν 
ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

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

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

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.  

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ἐγκρα-
τείας, στῦλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλη-

σίας, Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακά-
ριε· ἀπὸ παιδὸς γὰρ ἀσκήσας ὡς 
ἄσαρκος, βρεφῶν καὶ παίδων προ-
στάτης γεγένησαι. Πάτερ Ὅσιε, 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρή-
σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ  

Ἀντίφωνον Α΄ 

Ἦχος β´. 

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

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου, Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

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

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 

βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 
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Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 
πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 

τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 

Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

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

Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 

Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

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

Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

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

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς 

τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς 

γενεὰν καὶ γενεάν. 

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

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ 

καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρω-θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 

τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ' 

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου 

ὁ  θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ. 
Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος γ'.  

Θείας πίστεως.  

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ἐγκρα-
τείας, στῦλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλη-

σίας, Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακά-
ριε· ἀπὸ παιδὸς γὰρ ἀσκήσας ὡς 
ἄσαρκος, βρεφῶν καὶ παίδων προ-
στάτης γεγένησαι. Πάτερ Ὅσιε, 

Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρή-
σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Μικρὰ Εἴσοδος. 

Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, ( 

ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-

λούϊα. 
Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.  

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ἐγκρα-
τείας, στῦλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλη-
σίας, Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακά-

ριε· ἀπὸ παιδὸς γὰρ ἀσκήσας ὡς 
ἄσαρκος, βρεφῶν καὶ παίδων προ-
στάτης γεγένησαι. Πάτερ Ὅσιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρή-

σασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
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Ἕτερον. Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος α'  Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὸν ἰσάγγελον βίον ἐκ παιδὸς 
ἐπεπόθησας, καὶ τοῦ Παρακλήτου 
δοχεῖον, ἱερὸν ἐχρημάτισας· διὸ τὴν 
τῶν θαυμάτων δωρεάν, καὶ χάριν 

ἰαμάτων δαψιλῆ, ἀναβλύζεις θεο-
φόρε Στυλιανέ, τοῖς εὐλαβῶς 
βοῶσί σοι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι 
ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, 

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν 
ἰάματα. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 

Κοντάκιον Προεόρτιον Ἦχος γ'  

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν 
προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρ-
χεται, ἀποτεκεῖν ἀπορρήτως. 

Χόρευε, ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, 
δόξασον, μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν 
Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, 
Παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων 

Θεόν.  
Τρισάγιον Ἀποστόλου 

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

) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ 
Ἁγίῳ Πνεύματι.  

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς.  

Δύναμις. 

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

(Ζήτει Σαβ. ΚΖ εβδ.,) 

Προκείμενον, Ἦχος βαρύς. 

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. 

Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα 

καινόν. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα(Γαλ. Κεφ. 

Ε', 22-Στ', 2) 

Ἀδελφοί, ὁ  καρπὸς τοῦ Πνεύ-
ματός ἐστιν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη, 
μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθω-
σύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια· 

κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 
Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα 
ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι 
καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν 

πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 
Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους 
προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθο-
νοῦντες. Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προ-

ληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώ-
ματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρ-
τίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι 
πραότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ 

καὶ σὺ πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ 
βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀνα-
πληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

Ἀλληλούϊα [γ΄].  Ἦχος δ΄  

Στίχ. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, 

καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν. 

Στίχ.  Μακάριος ἀνὴρ ὁ φο-

βούμενος τὸν Κύριον. 
Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-

ροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-

μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-

φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 
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Κοινωνικὸν  

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον 
ἔσται δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    

ἦχος β’  

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

Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 

τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 

τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 
 ἦχος β΄ 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 

 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 


