
 
ΨαλλομᾸνη τῇ Κă΄ τοῦ μηνὸς ΝοεμβρῈου. 

 

 ΕΉς τὸ ΚὈριε ΆκᾸκραξα, Ὴστῶ-
μεν στῈχους ă΄ καΈ ψάλλομεν τὰ 
Ὰξῆς Προσόμοια: 

Ἦχος πλ. δ΄. 
Τί ὑμᾶς καλέσωμεν ἅγιοι… 

ΤῈ  σε νῦν σοφᾹ ὀνομάσωμεν; 

μοναστῶν Ὂπογραμμὸν καΈ Ήα-

μάτων αὋτουργόν, ΆγκρατεῈας 

ταῖς πληγαῖς πάθη μαστῈξαντα 

ψυχῆς· πολῈτην τῶν ἀγγᾸλων καΈ 

συνόμιλον· τῆς ἄνω μητροπόλε-

ως οΉκήτορα, τῶν ἀρετῶν ΆνδιαῈ-

τημα καΈ ΠνεὈματος καταγώγι-

ον· ῊκᾸτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

ΤῈ σε νῦν σοφᾹ ὀνομάσωμεν; 

τῆς Άρήμου πολιστὴν καΈ ἡσυχῈας 

Άραστήν, τῶν παθῶν Άκμειωτὴν 

καΈ μοναστῶν καθηγητήν, πλημ-

μὈραν διδαγμάτων θεῈου ΠνεὈ-

ματος, φωστῆρα διακρῈσεως ἀ-

κοῈμητον, θαυματουργὸν ἀληθᾸ-

στατον, πάθη ποικῈλα Ήώμενον, 

ῊκᾸτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

ΤῈ  σε νῦν καλᾸσωμεν ἅγιε; 

ποταμὸν τῆς νοητῆς Άκπορευό-

μενον ἘδᾸμ, ὀχετὸν τῶν τοῦ Θε-

οῦ χορηγουμᾸνων δωρεῶν, πλημ-

μὈραν τῶν θαυμάτων ἀνεξά-

ντλητον, Ήατῆρα τῶν νηπῈων Ὰ-

τοιμότατον, τῆς οΉκουμᾸνης τὸ 

καὈχημα, ΣτυλιανᾹ τὸ ὊπᾸρλα-

μπρον, ῊκᾸτευε τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

ΤῈ σε ὀνομάσωμεν ὅσιε; γε-

ωργὸν τῶν ἀνθρωπῈνων παμμα-

κάριστε φυτῶν, αὋξητὴν τῶν 

παιδαρῈων τὸν ταχὈτατον σα-

φῶς, νομῈμων θεοσδότων Άμπει-

ρότατον, δογμάτων θεοπνεὈ-
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στων τὸν διδάσκαλον, καΈ παι-

δευτὴν Ὴκανώτατον, ΣτυλιανᾹ 

παμμακάριστε, ῊκᾸτευε τοῦ σω-

θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΤῈ σε νῦν καλᾸσω πανόσιε; 

τῶν θαυμάτων τῶν μεγῈστων ἀ-

νεξάντλητον πηγήν, ὁριστὴν τῆς 

εὋσεβεῈας καΈ διδάσκαλον Ά-

θνῶν· ἨλῈαν τὸν προφήτην ἄλ-

λον δεὈτερον· τοῦ κόσμου τοῦ 

αὋχμῶντος Ὄδωρ φᾸριστον, Άν ὄ-

ρεσι διαιτώμενον καΈ τοῖς Άν κό-

σμῳ προφθάνοντα, ῊκᾸτευε τοῦ 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

ΛὈχνος διακρῈσεως γᾸγονας, 

καταυγάζων τὰς ψυχὰς τῶν προ-

σιόντων σοι πιστῶς, καΈ τὴν τρῈ-

βον τῆς ζωῆς ὊποδεικνὈων εΉς 

αὋτοὈς· διό σε Άν αΉνᾸσει μακα-

ρῈζομεν, τελοῦντες τὴν ἁγῈαν σου 

πανήγυριν, ΣτυλιανᾹ ὁσιώτατε, 

τῶν ἀσκητῶν Άγκαλλώπισμα, Ὴ-

κᾸτευε τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

Δόξα… Ἦχος β΄. 

Δεῦτε πιστοῈ, τὸν θαυμα-

τουργὸν ὊμνῳδῈαις εὋφημήσω-

μεν, δι᾿ οὗ ἀπαλλαγὴν τῶν πό-

νων, οῊ Άν κινδὈνοις Ὂπάρχοντες 

εὊρῈσκουσι. Δεῦτε λαοῈ, Στυλια-

νὸν τὸν θαυμαστὸν Άν ψαλμοῖς 

τιμήσωμεν. ΧαῈροις λᾸγοντες ὁ 

Άκ μήτρας ἁγιασθεΈς καΈ τῶν 

σῶν γεννητόρων τὴν ἀτεκνῈαν 

λὈσας, ὡς Σαμουὴλ καΈ ἹερεμῈ-

ας. ΧαῈροις ὁ στεὸς τῆς ἀσκή-

σεως φερώνυμος στὈλος, χαῈροις 

τοῦ παναγῈου ΠνεὈματος καθα-

ρὸν οΉκητήριον. ΧαῈροις ὁ τῆς Ά-

ρήμου οΉκιστὴς καΈ Ὂπὸ θεῈου 

ἀγγᾸλου τρεφόμενος. ΧαῈροις ὁ 

τῶν νηπῈων φὈλαξ σωτήριος· 

τοὉς προσκυνοῦντας οὖν εΉκόνα 

σου τὴν ἁγῈαν, καΈ σᾹ ΆτησῈως Ὰ-

ορτάζοντας πρόφθασον καΈ κιν-

δὈνων Άξάρπασον, πρεσβεὈων 

ἀπαὈστως, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

   ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον, Προεόρτι-
ον. 

Ἦχος ὁ αὋτός. 

ἸδοὉ καιρὸς ἤγγικε τῆς σωτηρῈ-

ας ἡμῶν· εὋτρεπῈζου Σπήλαιον, 

ἡ ΠαρθᾸνος ΆγγῈζει τοῦ τεκεῖν. 

ΒηθλεᾹμ γῆ ἸοὈδα, τᾸρπου καΈ 

ἀγάλλου, ὅτι Άκ σοῦ ἀνατᾸταλ-

κεν ὁ ΚὈριος ἡμῶν. ἈκοὈσατε ὄ-

ρη καΈ βουνοῈ, καΈ τὰ περῈχωρα 

τῆς ἸουδαῈας· ὅτι ἔρχεται Χρι-

στός, ῌνα σώσῃ ὃν ἔπλασεν ἄν-

θρωπον, ὡς φιλάνθρωπος. 

Εἴσοδος. Φῶς Ὴλαρόν, τὸ Προ-

κεῈμενον τῆς ἡμᾸρας, καΈ τὰ Ἀ-

ναγνώσματα. 

ΣοφῈας Σολομῶντος τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 
(Κεφ. Γ΄. 1 -  9) 
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ΔικαῈων ψυχαΈ Άν χειρΈ Θεοῦ, 

καΈ οὋ μὴ ἅψηται αὋτῶν βάσα-

νος. Ἔδοξαν Άν ὀφθαλμοῖς ἀ-

φρόνων τεθνάναι, καΈ ΆλογῈσθη 

κάκωσις ἡ ἔξοδος αὋτῶν, καΈ ἡ 

ἀφ᾿ ἡμῶν πορεῈα σὈντριμμα, οῊ 

δᾸ εΉσιν Άν εΉρήνῃ. ΚαΈ γὰρ Άν ὄ-

ψει ἀνθρώπων Άὰν κολασθῶσιν, 

ἡ ΆλπΈς αὋτῶν ἀθανασῈας πλή-

ρης. ΚαΈ ὀλῈγα παιδευθᾸντες, 

μεγάλα εὋεργετηθήσονται· ὅτι ὁ 

Θεὸς ΆπεῈρασεν αὋτοὈς, καΈ εὗ-

ρεν αὋτοὉς ἀξῈους Ὰαυτοῦ. Ὡς 

χρυσὸν Άν χωνευτηρῈῳ ΆδοκῈμα-

σεν αὋτοὈς, καΈ ὡς ὁλοκάρπωμα 

θυσῈας προσεδᾸξατο αὋτοὈς, καΈ 

Άν καιρ Άπισκοπῆς αὋτῶν ἀνα-

λάμψουσι, καΈ ὡς σπινθῆρες Άν 

καλάμῃ διαδραμοῦνται. Κρινοῦ-

σιν ἔθνη καΈ κρατήσουσι λαῶν, 

καΈ βασιλεὈσει αὋτῶν ΚὈριος εΉς 

τοὉς αΉῶνας. ΟῊ πεποιθότες Άπ᾿ 

αὋτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καΈ 

οῊ πιστοΈ Άν ἀγάπη προσμενοῦ-

σιν αὋτ· ὅτι χάρις καΈ ἔλεος Άν 

τοῖς ὁσῈοις αὋτοῦ, καΈ Άπισκοπὴ 

Άν τοῖς Άκλεκτοῖς αὋτοῦ. 

ΣοφῈας Σολομῶντος τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 
(Κεφ. ε΄. 15 - ă΄. 3) 

ΔῈκαιοι εΉς τὸν αΉῶνα ζῶσι, 

καΈ Άν ΚυρῈῳ ὁ μισθὸς αὋτῶν, 

καΈ ἡ φροντΈς αὋτῶν παρὰ ὙψῈ-

στῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βα-

σῈλειον τῆς εὋπρεπεῈας, καΈ τὸ 

διάδημα τοῦ κάλλους Άκ χειρὸς 

ΚυρῈου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὋτοῦ σκε-

πάσει αὋτοὈς, καΈ τ βραχῈονι 

Ὂπερασπιεῖ αὋτῶν. Λήψεται πα-

νοπλῈαν τὸν ζῆλον αὋτοῦ, καΈ ὁ-

πλοποιήσει τὴν κτῈσιν εΉς ἄμυ-

ναν Άχθρῶν. ἘνδὈσεται θώρακα 

δικαιοσὈνην καΈ περιθήσεται κό-

ρυθα, κρῈσιν ἀνυπόκριτον. Λή-

ψεται ἀσπῈδα ἀκαταμάχητον, ὁ-

σιότητα· ὀξυνεῖ δᾹ ἀπότομον ὀρ-

γὴν εΉς ομφαῈαν. Συνεκπολεμή-

σει αὋτ ὁ κόσμος ΆπΈ τοὉς πα-

ράφρονας· πορεὈσονται εὔστο-

χοι βολῈδες ἀστραπῶν, καΈ ὡς ἀ-

πὸ εὋκὈκλου τόξου τῶν νεφῶν, 

ΆπΈ σκοπὸν ἁλοῦνται, καΈ Άκ πε-

τροβόλου θυμοῦ πλήρεις ιφή-

σονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει 

κατ᾿ αὋτῶν Ὄδωρ θαλάσσης· πο-

ταμοΈ δᾹ συγκλὈσουσιν ἀποτό-

μως. Ἀντιστήσεται αὋτοῖς πνεῦ-

μα δυνάμεως, καΈ ὡς λαῖλαψ Ά-

κλικμήσει αὋτοὈς, καΈ Άρημώσει 

πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομῈα, καΈ ἡ κα-

κοπραγῈα περιτρᾸψει θρόνους 

δυναστῶν. ἈκοὈσατε οὖν βασι-

λεῖς, καΈ σὈνετε· μάθετε δικα-

σταΈ περάτων γῆς· ΆνωτῈσασθε 

οῊ κρατοῦντες πλήθους, καΈ γε-

γαυρωμᾸνοι ΆπΈ ὄχλοις Άθνῶν· ὅ-

τι Άδόθη παρὰ ΚυρῈου ἡ κράτη-

σις Ὂμῖν, καΈ ἡ δυναστεῈα παρὰ 

ὙψῈστου. 
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ΣοφῈας Σολομῶντος τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

(Κεφ. Δ΄. 7 -  15) 

 ΔῈκαιος  Άὰν φθάσῃ τελευτῆ-

σαι, Άν ἀναπαὈσει ἔσται·  γῆρας 

γὰρ τῈμιον οὋ τὸ πολυχρόνιον 

οὋδᾹ ἀριθμ Άτῶν μεμᾸτρηται· 

πολιὰ δᾸ Άστι φρόνησις ἀνθρώ-

ποις καΈ ἡλικῈα γήρως βῈος ἀκη-

λῈδωτος.  εὋάρεστος τ Θε γε-

νόμενος ἠγαπήθη καΈ ζῶν μετα-

ξὉ ἁμαρτωλῶν μετετᾸθη· ἡρπά-

γη, μὴ κακῈα ἀλλάξῃ σὈνεσιν αὋ-

τοῦ ἥ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὋ-

τοῦ·  βασκανῈα γὰρ φαυλότητος 

ἀμαυροῖ τὰ καλά, καΈ εμβα-

σμὸς ΆπιθυμῈας μεταλλεὈει νοῦν 

ἄκακον. ΤελειωθεΈς Άν ὀλῈγῳ Ά-

πλήρωσε χρόνους μακροὈς, ἀρε-

στὴ γὰρ ἦν ΚυρῈῳ ἡ ψυχὴ αὋτοῦ· 

διὰ τοῦτο ἔσπευσεν Άκ μᾸσου 

πονηρῈας. ΟῊ δᾹ λαοΈ Ήδόντες καΈ 

μὴ νοήσαντες, μηδᾹ θᾸντες ΆπΈ 

διανοῈᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις 

καΈ ἔλεος Άν τοῖς ὁσῈοις αὋτοῦ 

καΈ Άπισκοπὴ Άν τοῖς Άκλεκτοῖς 

αὋτοῦ. 

Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Ὁ τῶν ὁσῈων φωστὴρ Στυλια-

νὸς σήμερον, τῶν εὋσεβῶν τὰς 

χορεῈας πνευματικῶς συγκαλεῖ-

ται, ὁμοφώνως ἀναμᾸλψαι σὉν 

ἀγγᾸλοις Θε ὊμνῳδῈαν τὴν τρι-

σάγιον· ὡς γὰρ ἄγγελος σαρκο-

φόρος διαπρᾸψας, Άν σχήματι 

καΈ βῈῳ ἀγγελικ· τοὉς μᾹν ἔχει 

πανηγυρῈζοντας· ὡς αὋτῶν Ὂπο-

τὈπωσις, τοὉς δᾹ συνευφραινο-

μᾸνους Άν τῇ μνήμῃ αὋτοῦ, ὡς 

τοὈτων ὁμόσκηνος, διὸ καΈ ἡμεῖς 

Ὰορτάζοντες, νῦν αὋτὸν εὋφημή-

σωμεν ὡς πρεσβευτὴν τῶν ψυ-

χῶν ἡμῶν. 

Ἦχος β΄. 

Ὅσιε πάτερ ΣτυλιανᾹ θεό-

πνευστε, Άκ βρᾸφους τὴν ἀρετὴν 

Άπιμελῶς ἀσκήσας, ὄργανον γᾸ-

γονας τοῦ ἁγῈου ΠνεὈματος, καΈ 

παρ᾿ αὋτοῦ δεχόμενος τῶν θαυ-

μάτων τὴν ΆνᾸργειαν, ἔπεισας 

τοὉς ἀνθρώπους καταφρονεῖν 

τῶν ἡδᾸων. Νῦν δᾹ τ θεῈῳ θρό-

νῳ παριστάμενος, καΈ Ὂπ᾿ αὋτοῦ 

δεχόμενος τὰς λαμπηδόνας τῶν 

θαυμάτων, φώτισον καΈ ἡμῶν 

τὰς ψυχὰς τῶν σᾹ τιμώντων Άκ 

πῈστεως. 

Ἦχος γ΄. 

 Ὅσιε ΣτυλιανᾸ, τῆς στεο-

τάτης ἀσκήσεως τὴν μυστικὴν 

καΈ εὔψυχον διατριβήν, ὡς Άν ἀ-

ΰλοις ἀναπαυόμενος ΆτᾸλεσας, 

τοῖς ΆρημοτᾸροις γὰρ Ὰαυτὸν συ-

νάψας πνευματικῶς, τῶν θαυμά-

των τὰς ΆνεργεῈας πλουσῈας ἀ-

πᾸλαβες διὸ καΈ ἡμᾶς τοὉς σᾹ 

δοξολογοῦντας, πρόφθασον Άξε-
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λοῦ ἡμᾶς πάσης καταιγῈδος τῶν 

κακῶν, καΈ Χριστῶ τ Θε πρᾸ-

σβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα… Ἦχος δ΄. 

Ἔλαμψαν τὰ καλὰ ἔργα σου, 

ὥς ἥλιος ΆπΈ τῆς γῆς καΈ Άν οὋ-

ραν, Χριστοῦ θεράπον Στυλια-

νᾸ, ᾺτοῈμως γὰρ ἡμᾶς προφθά-

νεις τοῖς θαὈμασι, υόμενος τῶν 

συνεχόντων κακῶν· διὸ ῊκᾸτευε 

ὅσιε Πάτερ, Άν τῆ μνήμῃ σου θε-

οφόρε, τῶν νηπῈων ὁ φὈλαξ σω-

τήριος, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μᾸγα 

ἔλεος. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Ἐκ παντοῈων κινδὈνων τοὉς 

δοὈλους σου φὈλαττε, εὋλογη-

μᾸνη Θεοτόκε, ῌνα σᾹ δοξάζωμεν 

τὴν ΆλπῈδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

ΕΉς τὸν στῈχον Στιχηρὰ Προσό-

μοια. 

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων τα-

γμάτων. 

Ἀπὸ μητρῴων σπαργάνων ἀ-

φιερώθης Χριστ, ἀκτῖνας τῶν 

θαυμάτων ἀνεδᾸξω πλουσῈως, Άκ 

ΠνεὈματος ἁγῈου ὅθεν πιστῶς, 

ἀνυμνοῦντες αΉτοῦμᾸν σε, κατα-

πᾸμψαι ἀφθόνως ΣτυλιανᾸ, τὴν 

σὴν χάριν τὴν σωτήριον. 

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ 

θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. 

Τὰς οὋρανῈους σκηνώσεις Άν 

εὋφροσὈνη οΉκῶν, καΈ σὉν ἀγγᾸ-

λοις πάτερ τ θρόνῳ τοῦ ΚυρῈ-

ου, παριστάμενος ὅθεν Στυλια-

νᾸ, τοῖς Άκτελοῦσι τὴν  μνήμην 

σου, τῶν νοσημάτων τὴν λὈσιν 

καΈ τῶν κακῶν, δωρηθῆναι καθι-

κᾸτευε. 

Στίχ. Τί ἀνταποδώσωμεν τῶ 

Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέ-

δωκεν ἡμῖν. 

Θεοφεγγῆ σε φωστῆρα πάτερ 

ΆπᾸγνωμεν, ταῖς νοηταῖς ἀκτῖσι 

καταυγάζοντα κόσμον, καΈ σκό-

τος Άκμειοῦντα τῆς πονηρᾶς, τῆς 

ἀσθενεῈας καΈ θλῈψεως, ΣτυλιανᾹ 

τὴν σὴν μνήμην ὅθεν πιστῶς, Ὰ-

ορτάζομεν τιμῶντᾸς σε. 

Δόξα… Ἦχος πλ. β΄. 

Ὅσιε πάτερ θαυματουργᾹ 

ΣτυλιανᾸ, εΉς πᾶσαν τὴν γῆν Ά-

ξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν κατορθω-

μάτων σου, διὸ Άν τοῖς οὋρανοῖς 

εὗρες μισθὸν τῶν καμάτων σου· 

τῶν νηπῈων ὤλεσας τὸν θάνατον· 

τὰς αΉτήσεις πληροῖς τῶν τιμώ-

ντων σε, παησῈαν οὖν ἔχων 

πρὸς ΚὈριον, Άκτενῶς ῊκᾸτευε Ὂ-

πᾹρ τῶν εὋφημοὈντων σε. 

ΚαΈ νῦν… ΘεοτοκῈον. 

Θεοτόκε σὉ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀ-

ληθινή, ἡ βλαστήσασα τὸν καρ-

πὸν τῆς ζωῆς· ΣᾹ ῊκετεὈομεν 

πρᾸσβευε ΔᾸσποινα μετὰ τοῦ 



 
6 

σοῦ ὁσῈου, καΈ πάντων τῶν ἉγῈ-

ων, Άλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Νῦν ἀπολὈεις, τὸ τρισάγιον, 

καΈ τὸ ἈπολυτῈκιον. 

Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Στήλη ἔμψυχος, τῆς ΆγκρατεῈ-

ας, στὈλος ἄσειστος, τῆς Ἐκκλη-

σῈας ΣτυλιανᾹ ἀνεδεῈχθης μακά-

ριε· ἀπὸ παιδὸς γὰρ ἀσκήσας ὡς 

ἄσαρκος, βρεφῶν καΈ παῈδων 

προστάτης γεγᾸνησαι. Πάτερ Ὅ-

σιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ῊκᾸτευε, 

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μᾸγα ἔλεος. 

Ἕτερον. Δόξα, Ἦχος α΄.  

Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὸν Ήσάγγελον βῈον Άκ παιδὸς 

Άπεπόθησας, καΈ τοῦ Παρακλή-

του δοχεῖον, Ὴερὸν Άχρημάτισας· 

διὸ τὴν τῶν θαυμάτων δωρεάν, 

καΈ χάριν Ήαμάτων δαψιλῆ, ἀνα-

βλὈζεις θεοφόρε ΣτυλιανᾸ, τοῖς 

εὋλαβῶς βοῶσῈ σοι· δόξα τ δε-

δωκότι σοι ΉσχὈν, δόξα τ σᾹ 

στεφανώσαντι, δόξα τ Άνερ-

γοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν Ήάματα. 

Δόξα. ΚαΈ νῦν… ΘεοτοκῈον. 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμᾸνου 

σοι ΠαρθᾸνε τὸ χαῖρε· σὉν τῇ 

φωνῇ Άσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δε-

σπότης, Άν σοΈ τῇ ἁγῈᾳ Κιβωτ, 

ὡς ἔφη ὁ δῈκαιος ΔαβῈδ, ΆδεῈχθης 

πλατυτᾸρα τῶν οὋρανῶν, βαστά-

σασα τὸν ΚτῈστην σου, δόξα τ 

Άνοικήσαντι Άν σοῈ, δόξα τ 

προελθόντι Άκ σοῦ, δόξα τ Ά-

λευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τό-

κου σου. 

Ἀπόλυσις. 
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   Μετὰ τὴν α΄ στιχολογῈαν, κάθι-
σμα.   
 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου 

Σωτήρ… 

Τὸν βῈον εὋσεβῶς, ΆπΈ γῆς Ά-

κτελᾸσας, δοχεῖον καθαρόν, σὉ 

τοῦ ΠνεὈματος ὤφθης φωτῈζων 

τοὉς Άν πῈστει σοι, προσιόντας 

μακάριε, ὅθεν αἴτησαι, τὸν σὸν 

Δεσπότην φωτῈσαι, τὰς ψυχὰς ἡ-

μῶν, τῶν ἀνυμνοὈντων σε πόθῳ, 

ΣτυλιανᾹ πατὴρ ἡμῶν.  

Δόξα. ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον. 

ΜαρῈα τὸ σεπτὸν τοῦ Δεσπό-

του δοχεῖον, ἀνάστησον ἡμᾶς 

πεπτωκότας εΉς χάος, δεινῆς ἀ-

πογνώσεως καΈ πταισμάτων καΈ 

θλῈψεων· σὉ γὰρ πᾸφυκας, ἁ-

μαρτωλῶν σωτηρῈα, καΈ βοήθεια, 

καΈ κραταιὰ προστασῈα, καΈ σώ-

ζεις τοὉς δοὈλους σου. 

Μετὰ τὴν β΄ ΣτιχολογῈαν. 

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον… 

Τὰς φροντῈδας τοῦ βῈου ἀ-

παρνησάμενος, καΈ ἀγγᾸλων τὸν 

βῈον ἀναλαβόμενος, ΆγκρατεῈᾳ 

τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας, καΈ 

θαυμάτων Άκ Θεοῦ, χάριν ΆδᾸξω 

δαψιλῶς, ΣτυλιανᾹ θεοφόρε, Ὂ-

πᾹρ ἡμῶν μὴ παὈσῃ ῊκετεὈων, 

τῶν εὋσεβῶς ἀνευφημοὈντων σε. 

Δόξα. ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον. 

 

Χαῖρε ἅγιον ὄρος καΈ θεοβά-

διστον, χαῖρε ἔμψυχε βάτε καΈ 

ἀκατάφλεκτε· χαῖρε ἡ μόνη πρὸς 

Θεὸν κόσμου γᾸφυρα, ἡ μετά-

γουσα θνητοὉς πρὸς τὴν αΉώνιον 

ζωήν· χαῖρε ἀκήρατε Κόρη, ἡ ἀ-

πειράνδρως τεκοῦσα, τὴν σωτη-

ρῈαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Μετὰ τὸν ΠολυᾸλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 

Τοῦ ὁσῈου ἔλαμψεν ἡ θεῈα 

μνήμη, συγκαλεῖ γὰρ ἅπαντας 

τοὉς προσιόντας εὋσεβῶς, Στυ-

λιανὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, ποιμὴν ὁ 

μᾸγας καΈ θαυματουργὸς Ὴερός. 

Δόξα. ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον. 

Ἡ θερμὴ ἀντῈληψις τῶν Άν ἀ-

νάγκαις, σὉ Ὂπάρχεις ΔᾸσποινα, 

εὋλογημᾸνη Μαριάμ· διὸ τοὉς 

δοὈλους σου φὈλαττε, ἀπὸ πα-

ντοῈων κινδὈνων καΈ θλῈψεων. 

   Τὸ α΄ ἀντῈφωνον τοῦ δ΄ ἤχου 

καΈ τὸ ΠροκεῈμενον.  

   ΤῈμιος ΆναντῈον ΚυρῈου ὁ θάνατος 

τοῦ ὁσῈου αὋτοῦ. 

  ΣτῈχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς Άν τοῖς 

ἉγῈοις αὋτοῦ. 

   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τοῦ Ὄρθρου. 
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Ζήτει τοῦτο Άν τ Ὄρθρῳ τοῦ 

ἁγῈου ἈντωνῈου.  

«Εἶπεν ὁ ΚὈριος τοῖς Ὰαυτοῦ 

Μαθηταῖς. Πάντα μοι παρεδόθη 

Ὂπὸ τοῦ Πατρός μου...» 

   Εἶτα ὁ Ν΄. Δόξα. Ταῖς τοῦ 

σοῦ ὁσῈου... 

 ΚαΈ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

   Στίχ. ἘλᾸησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ 

μᾸγα ἔλεός σου... 

Ἰδιόμελον. Ἦχος β΄. 

Ὁ μόνος Άν ἁγῈοις ἀναπαυό-

μενος Θεός, τὴν ἡγιασμᾸνην σου 

ψυχὴν καθαρὰν εὊρὼν καταγώ-

γιον, Άν αὋτῇ κατῴκησε, καΈ θεῈ-

ων χαρῈτων αὋτὴν ΆνᾸπλησε· δι᾿ 

ὧν φωταγωγεῖς τοὉς Ὂμνοῦντάς 

σε, θαυματουργᾹ ΣτυλιανᾹ μα-

κάριε. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου... 

Εἶτα ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου. 

ΠοῈημα τοῦ ἁγῈου Θεοφάνους 

τοῦ ΝικαῈας τοῦ Γραπτοῦ, ἔχον 

ἀκροστιχῈδα τήν δε: «Αἴνων ἀ-

παρχὰς εΉσάγω σοι ΚυρῈα. Θεο-

φάνης». 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ 

στόμα μου.... 

ΑΉσθήσεως ΔᾸσποινα, διπλὴν 

πεντάδα συνᾸτισον, δεκάχορδον 

ὄργανον δεῖξον τῇ χάριτι, τὴν Ὂ-

πᾸρχρονον, σοφῈαν ἡ τεκοῦσα· 

ἁρμόνιον ὅπως σοι ᾄσω μελῴδη-

μα.  

ἸσχὈϊ Πανάμωμε, βουλῆς με-

γάλης ὁ Ἄγγελος, ὁ πάντα στη-

σάμενος, Άκ τοῦ μὴ ὄντος τὸ 

πρῈν, Άπεδήμησεν, Άκ σοῦ δι᾿ Ά-

σπλαγχνῈαν, καΈ σχῈσας τὸν κώ-

δικα λὈσιν δεδώρηται. 

ΝεφᾸλην σε ἔμψυχον, τοῦ Πα-

τρικοῦ ἀπαυγάσματος, γινώσκο-

μεν ΔᾸσποινα ἀνατολήν τε  φω-

τός, τοῦ φωτῈσαντος, ἡμῶν τὴν 

ἀκοσμῈαν, καΈ πάντας ᾺλκὈσα-

ντος πρὸς τὰ οὋράνια. 

Ὡράθης ἀσὈγκριτος, κόσμος 

τῶν ἄνω δυνάμεων, καΈ πάσης 

κτῈσεως, Θεογεννήτωρ ἁγνή, ἡ 

θεώσασα, τὴν φὈσιν τῶν ἀνθρώ-

πων, καΈ ᾅδην νεκρώσαντα μόνη 

τ τόκῳ σου. 

Κανὼν τοῦ ὉσῈου. 

ᾨδὴ α΄. Ὅμοιος.  

Τὸ φᾸγγει τῆς χάριτος, κα-

ταυγαζόμενος ὅσιε, τοὉς πῈστει 

τὴν μνήμην σου πανηγυρῈζοντας, 

φωταγώγησον, καΈ σκότους ἁ-

μαρτῈας, σῶσον ταῖς πρεσβεῈαις 

σου καΈ ἀπολὈτρωσαι. 

Ὁδὸν τὴν εΉσάγουσαν, ἀνεπι-

στρόφως διώδευσας, πρὸς πόλιν 

οὋράνιον μακαριώτατε, τὸ γὰρ 

ἅγιον, ὡδήγησᾸ σε Πνεῦμα, Άπα-

ναπαυόμενον Άν τῇ καρδῈᾳ σου. 
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Ὑψοῦσαν ταπεῈνωσιν, Στυλι-

ανᾹ πάτερ ἔσχηκας, διό σου δεό-

μεθα οἴκτιρον ἅγιε, τὴν ταπεῈνω-

σιν, ἡμῶν καΈ τὰς ὀδὈνας, πάσας 

ΆπικοὈφισον τῶν καρδιῶν ἡμῶν. 

ΘεοτοκῈον. 

Πεσόντων ἀνάκλησις, καΈ Ὴ-

σταμᾸνων βεβαῈωσις, Ὂπάρχεις 

πανάμωμε ὅθεν σου δᾸομαι, συ-

μπτωθᾸντα μου, τὸν νοῦν τῇ ἁ-

μαρτῈᾳ, ἀνόρθωσον ΔᾸσποινα ὅ-

πως δοξάζω σε. 

Κανὼν δεὈτερος. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ἄσωμεν τῷ 

Κυρίῳ. 

Πάθεσι νεκρωθᾸντα, ζώωσόν 

με πάτερ ταῖς πρεσβεῈαις σου, 

τῇ ζωῇ νῦν τῶν ζώντων, παη-

σῈᾳ πολλῇ παριστάμενος. 

ΘᾸρμῃ τοῦ Παρακλήτου, πά-

τερ θαλπομᾸνη ἡ καρδῈα σου, 

τὸν κρυμμὸν τῶν δαιμόνων, καΈ 

παθῶν ΣτυλιανᾹ διᾸλυσεν. 

Ἔρωτι πάτερ θεῈῳ, ἔρωτα 

σαρκὸς ἀποκρουσάμενος, ΆφωτῈ-

σθης καΈ πᾶσαν, τὴν ἀχλὉν τῶν 

παθῶν Άξηφάνησας. 

ΘεοτοκῈον. 

Ἄχραντε Θεοτόκε, ἡ σεσαρ-

κωμᾸνον τὸν ἀΐδιον, καΈ ὊπᾸρθε-

ον Λόγον, ὊπᾹρ φὈσιν τεκοῦσα 

Άν σώματι. 

ΚαταβασῈα: Χριστὸς γεννᾶται. 

 

ᾨδὴ γ΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

ΝενῈκηνται φὈσεως οῊ ὅροι, 

καΈ λᾸλυνται νόμοι φυσικοῈ, τῇ 

ὊπᾹρ νοῦν λοχεῈᾳ σου, Παρθενο-

μήτορ ἄχραντε· Άκ σοῦ γὰρ ὁ ἀ-

νεῈδεος, σαρκὸς τὸ εἶναι προσεῈ-

ληφεν. 

ἈμῈαντον κλῈνην Σολομών σε, 

κατεῖδεν Ὰξήκοντα σοφοῖς, πυρ-

γυρουμᾸνην ΔᾸσποινα, Άν ᾗ Θεὸς 

τὸ πρόσλημμα, ἀνακλιθεΈς προ-

σᾸλαβε, καΈ τοῖς βροτοῖς προσω-

μῈλησε. 

ΠορφὈραν ἁγνῶν σου Άξ αῊ-

μάτων, ὁ Λόγος φορᾸσας τοῦ 

Θεοῦ, δῈχα τροπῆς καΈ φὈρσεως, 

καΈ τοῦ Ἀδὰμ τὴν γὈμνωσιν, κα-

λὈψας περιᾸβαλε, τὴν θεϊκὴν ὡ-

ραιότητα. 

ἈστᾸκτου θεότητος χωρῈον, 

καΈ πόλις ἡ ἔμψυχος Θεοῦ, σὉ ὤ-

φθης Παναμώμητε, Άν ᾗ μεγάλα 

εἴργασται, τῆς ἀποήτου γνώ-

σεως, ἃ Άξ αΉῶνος οὋκ ἤκουσται. 

Τοῦ ὉσῈου. 

ᾨδὴ γ΄. Ὅμοιος. 

Ῥεόντων τὰ μᾸνοντα ἠλλάξω, 

Άμφρόνως τὸν σὸν ἀναλαβών, 

σταυρὸν μακαριώτατε, τὰ πάθη 

Άκνικήσας σου, καΈ Άν ἀβάτοις ὄ-

ρεσιν, Ὂποχωρῶν διετᾸλεσας. 
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Ὁδόν σου τὴν λῈαν ποθουμᾸ-

νην, πατᾸρων ὊπᾸδειξας σοφᾸ, 

ἣν εὗρες χρόνοις πλεῈοσιν, Άγκε-

κριμμᾸνην ὄρεσι, προφητικὸ χα-

ρῈσματι, λελαμπρυσμᾸνος μακά-

ριε. 

ΔονοὈμενοι πάθεσι ποικῈλοις, 

Άν πῈστει προστρᾸχοντες τῇ σῇ, 

σκᾸπῃ μακαριώτατε, ΣτυλιανᾹ 

πρεσβεῈαις σου πάντας ἡμᾶς Ά-

πῈσκεψαι, Άκδυσωπῶν τὸν φι-

λάνθρωπον. 

ΘεοτοκῈον. 

ῬανῈσιν ΆλᾸους σου ΠαρθᾸνε, 

τοὉς ἄνθρακας σβᾸσον τῶν Ά-

μῶν, ἁμαρτημάτων Πάναγνε, καΈ 

ΆσβεσμᾸνον ἄναψον, τὸν λὈχνον 

τῆς καρδῈας μου, χρυσὴ λυχνῈα 

τοῦ ΠνεὈματος. 

Ἄλλος. 

Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 

Πόνοις σου τὴν ἄρουραν, τὴν 

τῆς ψυχῆς πάτερ ὅσιε, καλλιερ-

γῶν στάχυν ἀπαθεῈας, καΈ θαυ-

μάτων Άξήνθησας. 

ΛὈμης ἀπεκάθῃρας τῆς δια-

νοῈας τὰ ὄμματα, τῆς τῶν παθῶν 

ὅθεν ΆνοπτρῈζῃ, καθαρῶς τὸν ἀ-

όρατον. 

ΝᾸκρωσιν ΆνδᾸδυσο, ζωοποιὸν 

Χριστὸν ὅσιε, Ήχνηλατῶν ὅθεν ἀ-

νιστᾶν σοι, καΈ νεκροὉς χάριν δῈ-

δωσιν. 

ΘεοτοκῈον. 

Δὸς ἡμῖν βοήθειαν, ταῖς Ὴκε-

σῈαις σου Πάναγνε, τὰς προσβο-

λὰς ἀποκρουομᾸνη, τῶν δεινῶν 

περιστάσεων. 

ΚαταβασῈα: Τ πρὸ τῶν 

αΉώνων. 

Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν… 

Τὸν σταυρὸν τοῦ ΚυρῈου ἄ-

ρας σοφᾸ, καΈ αὋτ μᾸχρι τᾸλους 

ἀκολουθῶν, τὸν νοῦν οὋχ ὊπᾸ-

στρεψας Άν τ κόσμῳ θεόσοφε, 

ΆγκρατεῈᾳ καΈ πόνοις τὰ πάθη Ά-

νᾸκρωσας, καΈ ναὸν ἡτοῈμασας 

αὋτὸν τ ΚυρῈῳ σου· ὅθεν χαρι-

σμάτων ἀμοιβὴν ΆκομῈσω, Ήᾶ-

σθαι νοσήματα καΈ διώκειν τὰ 

πνεὈματα, ΣτυλιανᾹ μακάριε, 

πρᾸσβευε Χριστ τ Θε, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσα-

σθαι, τοῖς Ὰορτάζουσι πόθῳ, τὴν 

ἁγῈαν μνήμην σου. 

Δόξα. ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον. 

Τὴν οὋράνιον πὈλην καΈ κι-

βωτόν, τὸ πανάγιον ὄρος τὴν 

φωταυγῆ, νεφᾸλην Ὂμνήσωμεν, 

τὴν οὋράνιον κλῈμακα, τὸν λογι-

κὸν Παράδεισον τῆς Εὔας τὴν 

λὈτρωσιν, τῆς οΉκουμᾸνης πάσης 

τὸ μᾸγα κειμήλιον· ὅτι σωτηρῈα 

Άν αὋτῇ διεπράχθη, τ κόσμῳ 

καΈ ἄφεσις τῶν ἀρχαῈων Άγκλη-

μάτων, διὰ τοῦτο βοῶμεν αὋτῇ· 
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πρᾸσβευε τ σ ΥῊ καΈ Θε, 

τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρή-

σασθαι, τοῖς εὋσεβῶς προσκυ-

νοῦσι, τὸν πανάγιον τόκον σου. 

ᾨδὴ δ΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ… 

Ῥεῖθρον ζῶν ἀθανασῈας, οἷα 

κρῈνη πηγάσασα, τὸ τῆς εὋ-

σπλαγχνῈας, νᾸκταρ τὸ γλυκὉ 

καΈ χρυσόειθρον, τοὉς φλεγο-

μᾸνους Άν δῈψει ἡ δροσῈζουσα· ὁ 

Παράδεισος, ὄντως ὁ πάντερ-

πνος ΔᾸσποινα. 

ΧρυσαυγῈζουσαν λυχνῈαν, Ὰ-

πταφώτοις χαρῈσμασι, σᾹ Άκ πα-

ντὸς γᾸνους, ἥλιος Χριστὸς Άξε-

λᾸξατο, καΈ κατελθὼν τῶν ἀδὈ-

των ΆνυμφεὈσατο· ἀπειράνδρως, 

τὴν σάρκα βροτῶν εΉς ἀνάπλα-

σιν. 

ΣυνοχᾸα ἀποτῈκτεις, τοῦ πα-

ντὸς τὸν συνάψαντα, εΉς ταὋτὸ 

τὰ ἄκρα, καΈ τὰ διεστῶτα Ὰνώ-

σαντα· δι᾿ ἧς τὰ ἄνω τοῖς κάτω 

συγχορεὈουσι, καΈ δοξάζουσι, 

πάντα ὡς πρόξενον ΔᾸσποινα. 

Ἐργαστήριον τῶν δὈο, τῆς Ὰ-

νώσεως φὈσεων, σὉ Ὂπῆρξας 

Κόρη, ὊπᾹρ νοῦν καΈ λόγον καΈ 

ἔννοιαν, Άξ ἧς ὁ πάντων Δεσπό-

της Άξυφάνατο· οὋ τροπῇ ἀλλ᾿ Ὰ-

νώσει φορᾸσας τὴν σάρκωσιν. 

Τοῦ ὉσῈου. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Ὄρη Ὂψηλότατα καταλαβών, 

κορυφὰς δαιμόνων ὊψοὈμενος, 

Άν ταπεινώσει, ΆταπεῈνωσας σο-

φᾸ, καΈ κατ᾿ αὋτὸν ἠρῈστευσας, 

φὈλαξ τῶν νηπῈων σωτήριος. 

Μάχαιραν ὡς δῈστομον τὸν 

τοῦ Χριστοῦ, φόβον ὁπλισάμε-

νος δράκοντα, τὸν ἀποστάτην, 

καταβάλεις νοητῶς, καΈ αΉσθη-

τῶς ΣτυλιανᾸ, φὈλαξ παιδαρῈων 

ταχὈτατος. 

Ὅλος θεῈῳ πνεὈματι πυρα-

κτωθεῈς,  πάτερ τὰ δεινὰ Άκαρ-

τᾸρησας, ἔτεσι πλεῈστοις, ταῖς Ά-

ρήμοις προσχωρῶν, καΈ Άκζητῶν 

τὸν ΚὈριον, χάριτῈ σε θεῈᾳ συν-

θάλποντα. 

ΘεοτοκῈον. 

ΣᾹ τὸ Ὴλαστήριον πάντων βρο-

τῶν, πῈστει ῊκετεὈω καΈ δᾸομαι, 

εὋλογημᾸνη, ῌλεών μοι τὸν Κρι-

τήν, τὸν σὸν ΥῊὸν ἀπᾸργασαι, ὅ-

πως καταχρᾸως δοξάζω σε. 

Ἄλλος.  

Εἰσακήκοα Κύριε… 

ἘπομβρῈᾳ τῆς χάριτος, πάτερ 

ποταμοὉς θαυμάτων ἀνᾸβλυσας, 

μολυσμὸν ἀποκαθαῈροντας, τοὉς 

Άν πῈστει σὉ προσπελάζοντας. 

ἈκηλῈδωτον ἔσοπτρον, τὰς 

τοῦ Παρακλήτου αὋγὰς δεχόμε-
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νον, ΣτυλιανᾹ Άχρημάτισας, καΈ 

δοχεῖον θεῖον τοῦ Παντάνακτος. 

Γηπονήσας τὴν ἄρουραν, σοῦ 

τῆς διανοῈας πόνοις ἀσκήσεως, 

ἀρετῶν χάριν πολὈφορον, καΈ 

θαυμάτων χάριν Άγεώργησας. 

ΘεοτοκῈον. 

Ἡ τὸν στάχυν βλαστήσασα, 

τὸν ζωοποιὸν ἀνήρωτος ἄρουρα, 

τὸν παρᾸχοντα τ κόσμῳ ζωήν, 

Θεοτόκε σῶζε τοὉς Ὂμνοῦντάς 

σε. 

ΚαταβασῈα: Ῥάβδος Άκ τῆς 

Ὲζης… 

ᾨδὴ ε΄. Τῆς Θεοτόκου. 

ἘξᾸστη τὰ σὈμπαντα… 

ἸσχὈς μου καΈ Ὄμνησις, Ὂπάρ-

χεις Παναμώμητε, ἔρεισμα στε-

ὸν τῆς ἀληθεῈας, τῆς εὋκληρῈας 

ἡ Άπανάκλησις, Άν ᾗ ἀνατῈθημι 

σεμνή, πᾶσαν τὴν ΆλπῈδα μου, 

καΈ ζωῆς τὴν ἀπόλαυσιν. 

Σεμνὴ χαριτόπλοκος, σὉ εἶ 

φὈσιν τὴν ἄστεκτον, κρὈψασα 

Θεότητος Άν μήτρᾳ, ἀναλλοιώ-

τως Άν Ὂποστάσει μιᾷ, δι᾿ ἧς 

σαρκοφόρος ὁ Θεός, πᾶσιν ἀνα-

δᾸδεικται, καΈ βροτὸς ὊπεροὈσι-

ος. 

Γλυκεῖα σὉ θάλασσα, ἀλλ᾿ ὅ-

μως ἀδιάβατος, ἄρδην ἡ βυθῈσα-

σα τριστάτας, καΈ ἀναβάτας σὴν 

νοητ Φαρα· καΈ σώσασα νᾸον 

Ἰσραήλ, πόλιν εΉς οὋράνιον, καΈ 

λιμᾸνα γαλήνιον. 

ὩραῈως ὊπᾸρκεισαι, καΈ θαυ-

μαστῶς Άν κάλλεσι, νὈμφη ᾀ-

σματῈζουσά σοι κράζει· δι᾿ ἧς 

φοιτήσας ὁ Άραστὴς τῶν καλῶν, 

εὋγᾸνισε ΔᾸσποινα βροτῶν, φὈ-

σιν καΈ διᾸσωσεν, Άκ χειρὸς τοῦ 

ἀλάστορος. 

Τοῦ ὉσῈου. Ὅμοιος. 

Ἐβάδισας ὅσιε, στενὴν καΈ τε-

θλιμᾸνην ὁδόν, θεῈαις ἀναβάσεσι 

καρδῈας, καΈ θεωρῈαις Άμπλατυ-

νόμενος, καΈ θᾸσει θεοὈμενος 

σαφῶς, πόλιν τὴν οὋράνιον, κα-

τοικῶν πάτερ ὅσιε. 

Τὸ ὄμμα καθάραντι, τῆς δια-

νοῈας ὅσιε, χάρις σοι Άδόθη προ-

φητεῈας, ὡς Άνεστῶτα λᾸγειν τὰ 

μᾸλλοντα, βλᾸπειν τε τὰ πόω 

ὡς ΆγγὈς, ὦ ΣτυλιανᾹ σοφᾸ, τῇ 

τοῦ ΠνεὈματος χάριτι. 

ὈδὈνης με λὈτρωσαι, ἁμαρτι-

ῶν μου καΈ θλῈψεων, παῦσον τῆς 

καρδῈας μου τὸν πόνον, καΈ τῶν 

πταισμάτων τὴν λὈσιν βράβευ-

σον, τὸν ἀγαθοδότην καΈ Θεόν, 

ἔχων ὊπακοὈοντα, ΣτυλιανᾹ μα-

κάριε. 

Θεοτοκίον. 

Νοός μου θεράπευσον, τὰς Ά-

κτροπὰς Πανάχραντε, ἴασαι τὰ 
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πάθη τῆς ψυχῆς μου, τῆς αθυμῈ-

ας σκότος ἀπᾸλασον, ὅπως Άν 

αΉνᾸσει σᾹ Ὂμνῶ, τὴν ἀειμακάρι-

στον, Θεοτόκε πανὈμνητε. 

Ἄλλος. 

Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι. 

Νεκρώσας τῆς σαρκός σου τὸ 

φρόνημα, θεοφόρε νεκροὉς Άξα-

νᾸστησας, τῇ συνεργεῈᾳ τοῦ  

ΠνεὈματος. 

Τὸν καὈσωνα βαστάσας ἀοῈ-

διμε, τῆς ἡμᾸρας χαρᾶς κατηξῈω-

σαι, ΣτυλιανᾹ τοῦ ΚυρῈου σου. 

Ἀσκήσεως λειμὼν εὋωδᾸστα-

τος, ἔφυς καΈ όδον ὀδμαῖς θεῈ-

ας γνώσεως, εὋωδιάζων τὰ πᾸ-

ρατα. 

ΘεοτοκῈον. 

ΟῊ μή σε Θεοτόκον γηνώσκο-

ντες, Θεομῆτορ φῶς οὋ μὴ θεά-

σονται, τὸ γεννηθᾹν Άκ σοῦ Πά-

ναγνε. 

ΚαταβασῈα: Θεὸς ὢν εΉρήνης… 

ᾨδὴ ă΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Τὴν θείαν ταύτην… 

ΣοφῈαν Λόγον κηρὈττομεν, ΥῊ-

ὸν τὸν τοῦ Πατρὸς προαιώνιον 

Άπισκηνώσαντα· οὋσιωδῶς Άν τῇ 

μήτρᾳ σου, καΈ τῇ ἀρῈστῃ πλάσει 

ἡμᾶς θεώσαντα. 

Ὁ στήσας ὄρη τ νεὈματι, σᾹ 

ὄρος νοητὸν καθυπᾸδειξε Θεο-

χαρῈτωτε, ταῖς ἀρεταῖς ὅν κατά-

σκιον, Άξ οὗ αὋτὸς τὴν σάρκα 

κατελαξεὈσατο. 

Ἰ δηχθεῖσα τοῦ ὄφεως, τὸ γᾸ-

νος ἡ Προμήτωρ διώλεσεν, Άκ 

σῆς δᾹ Πάναγνε, ἀνερμηνεὈτου 

κυήσεως, θεοῦται πᾶσα φὈσις 

τρόπῳ βελτῈονι. 

ΚηρὈττω βλᾸπων τὰ θαὈματα, 

τὰ πᾸραν νοῦ καΈ γνώσεως Πά-

ναγνε· πῶς ὁ ἀχώρητος, Άν σοΈ 

ἀεὈστως κεχώρηται! πῶς χρη-

ματῈζει κτῈσμα ὁ ΚτῈστης ΔᾸ-

σποινα. 

Τοῦ ὉσῈου. Ὅμοιος. 

Μαράνας πάθη τοῦ σώματος, 

ὡς δᾸνδρον καθωράθης ὊψῈκο-

μον, καρποὉς τὰ θαὈματα, καΈ 

τὰ σεπτὰ κατορθώματα, Ὴερωτά-

τως ΣτυλιανᾹ φᾸρων ὅσιε. (ΔῈς). 

ΜυρῈοις πόνοις ὡμῈλησας, τὸ 

σῶμα ἀσθενῶς διακεῈμενος, 

ΣτυλιανᾹ σοφᾸ, ὅθεν Άν πῈστει 

κραυγάζω σοι, τὰς ἀλγηδόνας 

παῦσον ἡμῶν τῶν δοὈλων σου. 

ΘεοτοκῈον. 

Ἡ μόνη πάντων βοήθεια, βοή-

θησον ἡμῖν κινδυνεὈουσι καΈ χεῖ-

ρα ὄρεξον, καΈ πρὸς λιμᾸνα Άμ-

βῈβασον, τῆς σωτηρῈας Κόρη θε-

οχαρῈτωτε. 
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Ἄλλος. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 

Τοῦ κήτους τοῦ νοητοῦ, πα-

νωλεθρῈαν διᾸφυγες, Άγκράτειαν 

προσευχήν, ἀγάπην ἀθόλωτον 

κραταιὰν ταπεῈνωσιν, καΈ στορ-

γὴν βεβαῈαν, πρὸς Χριστὸν πά-

τερ κτησάμενος. 

Θεός σου τὰ πρὸς αὋτόν, κα-

τεὈθυνε διαβήματα, ὁ δυνατὸς 

δυνατόν, σαφῶς ἀπειργάσατο 

πατοῦντα Άπ᾿ ὄφεων, καΈ σκορ-

πῈων κάρας, θεοφόρε παμμακά-

ριστε. 

Τῇ νεὈσει τὴν πρὸς Θεόν, θε-

ὸς σαφῶς Άχρημάτισας, τῇ πρὸς 

τὸ φῶς ὁλικῇ, στοργῇ φῶς γεγᾸ-

νησαι, ἄγγελος ΆπῈγειος, θεοφό-

ρε πάτερ, καΈ οὋράνιός τε ἄν-

θρωπος. 

ΘεοτοκῈον. 

Ὁ νώτοις χερουβικοῖς, ἀπερι-

γράπτως καθήμενος, περιγρα-

πτῶς Άν τῇ σῇ, κοιλῈᾳ Άνῴκησε 

σαρκΈ οὋ θεότητι, καΈ Άκ σοῦ 

προῆλθε, διασώζων τὸ ἀνθρώπι-

νον. 

ΚαταβασῈα: Σπλάγχνων Ἰω-

νᾶν… 

Κοντάκιον. 

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον… 

Ἐν τῇ μνήμῃ σήμερον τῇ Ὴερᾷ 

σου, συνελθόντες ἅπαντες Άκδυ-

σωποῦμεν οῊ πιστοῈ, ΣτυλιανᾹ ὁ-

σιώτατε, παρὰ ΚυρῈου εὊρεῖν ἡ-

μᾶς ἔλεος. 

Ὁ Οἶκος. 

Ἀπὸ περάτων ᾼως περάτων 

τῆς οΉκουμᾸνης, διεξῆλθεν ὁ 

φθόγγος τῶν τερπνῶν ἀρετῶν 

καΈ ΆνθᾸων ἀγώνων σου, ὅσιε 

πάτερ· νᾸος γὰρ Ὂπάρχων τῇ ἡ-

λικῈᾳ, Άν Άρήμοις συνδιαιτᾶσθαι 

Άπόθησας, Ὄμνους Χριστ, ψαλ-

μῳδῈας τε καΈ εὋχὰς ἀναπᾸ-

μπων, ἀεΈ ἡμᾸραν τε καΈ νὈκτα 

συναὈξων ἔν τε πόνοις καΈ δά-

κρυσιν ἁγνῶς τὸν βῈον ΆτᾸλεσας, 

ὅθεν καΈ Ήαμάτων γᾸγονας πηγή, 

καΈ τῶν παῈδων φὈλαξ ἀκοῈμη-

τος· διὸ ῊκᾸτευε σοῦ δεόμεθα, 

παρὰ ΚυρῈου εὊρεῖν ἡμᾶς ἔλεος. 

Συναξάριον. 

Τῇ Κă΄ τοῦ αὋτοῦ μηνός, μνή-

μη τοῦ ὁσῈου καΈ θεοφόρου πα-

τρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Πα-

φλαγόνος τοῦ θαυματουργοῦ. 

ΣτῈχοι. 
Ἀσκήσεως πᾸπτωκεν ὁ στεὸς στὈλος 

Στυλιανὸς γὰρ τὸν βῈον καταστρᾸφει. 

Στυλιανὸς ὁ Άν ἉγῈοις Πατὴρ ἡμῶν, Ά-

γεννήθῃ Άν ΠαφλαγονῈᾳ, ἡγιασμᾸνος ὡς ἄλ-

λος Σαμουὴλ Άκ κοιλῈας μητρὸς αὋτοῦ καΈ 

ηὔξανε καΈ Άκραταιοῦτο Άν τῇ χάριτι τοῦ 

Χριστοῦ, κατοικητήριον γενόμενος τοῦ Πα-

ναγῈου ΠνεὈματος. Σάρκα φορῶν καΈ αὋ-

τὸς ὁ μακάριος καΈ τὸν κόσμον οΉκῶν, οὔτε 

ἀπὸ τῶν Άπιθυμιῶν τῆς σαρκὸς εῊλκὈσθη, 

οὔτε Ὂπὸ τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου. Κα-

τανοήσας τὸ φθαρτὸν τῆς σαρκὸς καΈ τοῦ 
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κόσμου τὸ Άφήμερον, δᾹν ἠθᾸλησεν νὰ δου-

λεὈσῃ αὋτὰ ῌνα θερῈσῃ φθορὰν καΈ ἀπώλει-

αν, ἀλλὰ συνετάχθη μετὰ τοῦ κρεῈττονος, ἤ-

τοι τῆς ἀθανάτου ψυχῆς καΈ ταὈτης ἀπεφά-

σισε νὰ Άπιμεληθῇ εΉς τὸν βῈον του ῌνα κλη-

ρονομῈσῃ ζωὴν αΉώνιον. Ὅθεν εὋθὉς Άξ ἀρ-

χῆς «Άσκόρπισε, κατὰ τὸ γεγραμμᾸνον, ἔ-

δωκε τοῖς πᾸνησιν, ἡ δικαιοσὈνη αὋτοῦ μᾸ-

νει εΉς τὸν αΉῶνα» (Ψαλμ. ρια΄ 9). Ἅπαντα 

τὸν πλοῦτον αὋτοῦ, τὸν ὁποῖον Άκληρονό-

μησε παρὰ τῶν γονᾸων, διεμοῈρασεν εΉς 

τοὉς πτωχοὈς, θεωρῶν ἔγκλημα νὰ πᾸνω-

νται μᾹν ἄλλοι, αὋτὸς δᾹ νὰ πλουτῇ. ΟὌτω 

δᾹ Άκ τῆς γῆς ἀνεβῈβασε τοὉς θησαυροὉς 

αὋτοῦ εΉς τὸν οὋρανὸν πρὸς αΉωνῈαν περῈ-

θαλψιν, δεσποτικὸν Άκπληρῶν πρόσταγμα, 

ὅπερ λᾸγει· «Μὴ θησαυρῈζετε Ὂμῖν θησαυ-

ροὉς ΆπΈ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καΈ βρῶσις ἀφα-

νῈζει καΈ ὅπου κλᾸπται διορὈσσουσι καΈ 

κλᾸπτουσι· θησαυρῈζετε δᾹ Ὂμῖν θησαυροὉς 

Άν οὋραν, ὅπου οὔτε σής, οὔτε βρῶσις ἀ-

φανῈζει καΈ ὅπου κλᾸπται οὋ διορὈσσουσι 

οὋδᾹ κλᾸπτουσι· ὅπου γάρ Άστιν ὁ θησαυ-

ρὸς Ὂμῶν, Άκεῖ ἔσται καΈ ἡ καρδῈα Ὂμῶν» 

(Ματθ. ă΄ 19 – 21). 

ΚαΈ ὄντως, εὋθὉς ὡς διεμοῈρασεν ὁ μα-

κάριος τὸν πλοῦτον αὋτοῦ καΈ μετεβῈβασεν 

αὋτὸν διὰ τῆς μεθόδου ταὈτης εΉς τὸν οὋ-

ρανόν, ἀπεσπάσθη τῶν γηΐνων καΈ πάντων 

τῶν ματαῈων, καΈ Άξ ὅλης καρδῈας αὋτοῦ ἀ-

φωσιώθη εΉς τὴν λατρεῈαν τοῦ Θεοῦ Άν Χρι-

στ Ἰησοῦ τ ΚυρῈῳ ἡμῶν. Ὅθεν καΈ περι-

εβλήθη τὸ μοναχικὸν σχῆμα, ῌνα εὋσχημό-

νως πάντοτε Ὂπηρετῇ τὸν ΚὈριον, οὋδᾹν 

ἄλλο φροντῈζων καΈ ζητῶν ἤ, κατὰ τὴν ἀπο-

στολικὴν παραγγελῈαν, «τῈ εὋάρεστον τ 

ΚυρῈῳ» (Ἐφεσ. ε΄ 10), ῌνα ποιῇ αὋτὸ καΈ 

οὋδᾸποτε Άξετάζων τῈ ἀρᾸσει εΉς Ὰαυτόν. 

Διὰ τοῦτο καΈ ὊπᾸρτερος ἀνεδεῈχθη πάντων 

τῶν Μοναχῶν, τοὉς πάντας Ὂπερβὰς εΉς τὰς 

δι᾿ Άπιπόνων ἀσκήσεων ἀρετάς, αῌτινες εἶ-

ναι ὁ ἀληθὴς τοῦ ἀνθρώπου κόσμος ὁ ᾺλκὈ-

ων τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Προαγόμενος δᾹ 

ΆπΈ μᾶλλον εΉς τὸν θεῖον ἔρωτα, ἤθελε τρό-

πον τινά, ἀποφεὈγων πᾶν πρόσκομμα, μό-

νος μᾹ μόνον τὸν Θεὸν νὰ συνομιλῇ. Ἀνα-

χωρεῖ λοιπὸν εΉς τὴν ἔρημον καΈ εΉσᾸρχεται 

εΉς σπήλαιόν τι καΈ κατακλεῈεται εΉς αὋτό. 

Ἀλλ᾿ ὦ πανάγαθε ΚὈριε, ὁποῈας χάριτας 

ΆπιδαψιλεὈεις εΉς τοὉς Άξ ὅλης ψυχῆς ζη-

τοῦντάς σε! Ἀφωσιώθη Άν τ σπηλαῈῳ ὁ Ἅ-

γιος. ἈπᾸσπασε τὴν διάνοιαν αὋτοῦ ἀπὸ 

παντὸς ματαῈου λογισμοῦ καΈ οὋδᾹν ἄλλο 

ΆμελᾸτα ἥ τὴν τρισυπόστατον Θεότητα καΈ 

τὴν διὰ Χριστοῦ σωτηρῈαν. ΟὌτω δᾹ ἠγάπη-

σε τὸν Θεὸν Άξ ὅλης τῆς διανοῈας αὋτοῦ, 

κατὰ τὴν θεῈαν Άντολήν. ἈπᾸσπασε προσᾸτι 

καΈ τὴν καρδῈαν αὋτοῦ ἀπὸ παντὸς σαρκι-

κοῦ καΈ κοσμικοῦ, θεωρῶν τὸ ὊπᾸρκαλον 

κάλλος τῆς ΤρισηλῈου Θεότητος καΈ τοῦ πα-

γκάλου Λόγου καΈ Σωτῆρος ἡμῶν Άρώμε-

νος. ΟὌτω δᾹ ἠγάπησε τὸν Θεὸν καΈ Άξ ὅλης 

καρδῈας συμφώνως πρὸς αὋτὴν τὴν Άντο-

λήν. Ἀλλὰ καΈ Άξ ὅλης τῆς δυνάμεως ἠγά-

πησεν ΑὋτόν, οὋδᾹν ἄλλο πράττων ἥ τὰ ἔρ-

γα τοῦ Θεοῦ, ἔργα δηλαδὴ εὋσεβεῈας καΈ  

ἀρετῆς. ΟὌτω δᾹ ἀπεξεδὈθη «τὸν παλαιὸν 

ἄνθρωπον σὉν ταῖς πράξεσιν αὋτοῦ» (Κολ. 

γ΄ 9) καΈ ταῖς ΆπιθυμῈαις αὋτοῦ καΈ ΆγᾸνετο 

καινὸς ἄνθρωπος Άν Χριστ, εΉς δόξαν Θε-

οῦ Πατρὸς Ἀμήν, τὸν ὁποῖον ἠγάπησε καΈ 

Άξ ὅλης τῆς διανοῈας καΈ Άξ ὅλης τῆς καρδῈ-

ας καΈ Άξ ὅλης τῆς ΉσχὈος καΈ Άξ ὅλης τῆς 

ψυχῆς αὋτοῦ καΈ Άντελῶς ἀντηγαπήθη Ὂπὸ 

τῆς ΠαναγῈας Τριάδος, ἥτις καΈ ΆποῈησε 

«μονὴν παρ᾿ αὋτ» (Ἰωάν. ιδ΄  23). Ἐπει-

δὴ δᾹ καΈ τὸν πλησῈον ὁ Ἅγιος ἠγάπα, διὰ 

τοῦτο, ῌνα εΉς πολλοὉς φανῇ ὠφᾸλιμος, διε-

τήρει ὁ ΚὈριος αὋτὸν Άν τῇ ζωῇ τρᾸφων δι᾿ 

ἀγγᾸλου. 

Καθὼς δᾹ ὁ Σωτὴρ ἡμῶν εἶπεν· «ΟὋδεΈς 

ἀνάπτει λὈχνον καΈ τῈθησιν αὋτὸν Ὂπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾿ ΆπΈ τὴν λυχνῈαν καΈ λάμπει πᾶ-

σι τοῖς Άν τῇ οΉκῈᾳ» (Ματθ. ε΄ 15), οὌτω καΈ 

ὁ μακάριος Στυλιανός, ὡς λαμπὰς Ὰτοιμα-

σθεΈς ἔπρεπε νὰ διαχὈσῃ τὸ Ὴλαρὸν αὋτοῦ 

φῶς εΉς δόξαν Θεοῦ, ῌνα ἴδωσιν οῊ ἄνθρω-

ποι πῶς ὁ Θεὸς δοξάζει τοὉς δοξάζοντας 

ΑὋτόν. Ὅθεν ἡ φήμη τῆς ἁγιωσὈνης τοῦ Ὁ-

σῈου Στυλιανοῦ διεδόθη πανταχοῦ καΈ πά-

ντες πάντοθεν συνᾸεον μετ᾿ εὋλαβεῈας 

πρὸς τὸν Ἅγιον καΈ ἀπεκόμιζον ψυχικά τε 

καΈ σωματικὰ ἀγαθά, ΆπιστρᾸφοντες καΈ 
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κρατυνόμενοι εΉς τὴν εὋσᾸβειαν καΈ τὴν ἀ-

γάπην τοῦ Θεοῦ καΈ τοῦ πλησῈον καΈ λαμ-

βάνοντες πολλὰς Ήάσεις σωματικὰς παθῶν 

ἀνιάτων. ΟὌτω δᾹ βιώσας ΆπΈ τῆς γῆς ὡς Ά-

πῈγειος Ἄγγελος, Άπιστάσης τῆς ὥρας, ῌνα 

τὈχῃ τοῦ διαρκῶς ποθουμᾸνου, ῌνα Άκδημή-

σῃ τοῦ σώματος καΈ ἀπᾸλθη πρὸς ΚὈριον, ῌ-

να ἀναλὈσῃ κατὰ τὸν θεῖον Παῦλον, «καΈ 

σὉν Χριστ εἶναι» (Φιλπ. α΄ 23), ἔλαβεν εἴ-

δησιν ὅτι τὸ τᾸλος τοῦ βῈου τοὈτου ἤγγικεν. 

Ὅθεν δοξολογήσας τὸν Θεὸν ἀπῆλθε πρὸς 

ΚὈριον, λάμψαντος τοῦ προσώπου αὋτοῦ 

ὡς ἡλῈου· παρευθὉς δᾹ χορὸς ἉγῈων ἈγγᾸ-

λων παρᾸλαβε τὴν παναγῈαν αὋτοῦ ψυχήν. 

Ἀλλὰ καΈ μετὰ θάνατον αὋτοῦ οὋδόλως Ά-

παὈσατο παρᾸχων τὰς Ήάσεις ἀφθόνως. Δι-

ότι, ὅταν θανατηφόρος Άπήρχετο εΉς τὰ 

παιδῈα ἀσθᾸνεια καΈ οῊ γονεῖς ἔμενον ἄτε-

κνοι, ὅσοι εΉς τὰς ἀσθενεῈας τῶν τᾸκνων 

των μετὰ πῈστεως Άπεκαλοῦντο τὸν Ἅγιον 

Στυλιανὸν καΈ μετ᾿ εὋλαβεῈας Άζωγράφιζον 

τὴν πανσᾸβαστον καΈ ἁγῈαν αὋτοῦ εΉκόνα 

καΈ τὴν ἴασιν τῶν τᾸκνων παρευθὉς Άλάμ-

βανον καΈ ἄλλα ΆγᾸννων διὰ τῆς χάριτος 

τοῦ Θεοῦ καΈ τῆς μεσιτεῈας τοῦ ἉγῈου. ΚαΈ 

σήμερον δᾹ πάντας τοὉς μετὰ πῈστεως Άπι-

καλουμᾸνους αὋτὸν ὁμοῈως βοηθεῖ. 

Τοιοῦτος ἦτο ὁ Ἅγιος Στυλιανός, ὅστις 

ἔστω παράδειγμα μιμήσεως εΉς ἡμᾶς, διότι 

καΈ αὋτὸς ἄνθρωπος ἦτο, καθὼς καΈ ἡμεῖς, 

ἀλλ᾿ ἀποφασῈσας ἔτυχε τῆς χάριτος τοῦ Θε-

οῦ, Άτελειώθη Άν Χριστ καΈ ΆγᾸνετο μακά-

ριος. Ἵνα καΈ ἡμεῖς τῶν αὋτῶν τὈχωμεν ἀ-

γαθῶν, μιμηθῶμεν τὴν πῈστιν καΈ ἀφοσῈωσιν 

τοῦ ἉγῈου, Άργασθῶμεν ἔργα εὋσεβεῈας καΈ 

σωφροσὈνης, δικαιοσὈνης καΈ ΆλεημοσὈνης 

εΉς τὸν κὈκλον ἡμῶν, ὁ δᾹ διὰ τὴν ἡμετᾸραν 

σωτηρῈαν σταυρωθεΈς καΈ ἀναστὰς Χριστὸς 

ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς τοῦ ὉσῈου αὋ-

τοῦ καΈ ἉγῈου Στυλιανοῦ πρεσβεῈαις Άλεή-

σαι καΈ σώσαι ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁ-

σῈου πατρὸς ἡμῶν ἈλυπῈου τοῦ 

ΚιονῈτου. 

ΣτῈχοι. 

Ἀνεῖχεν ἈλὈπιον ὄρθιον κῈων, 

Πρὸς οὋρανοὉς ζητοῦντα βαῈ-

νειν οὗ μᾸνει. 

ΕΉκάδι ᾼκτῃ ἄλυπον, ἈλὈπιε, 

βῆς ΆπΈ οἶκον. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, ὁ Ὅσιος πα-

τὴρ ἡμῶν Ἀκάκιος ὁ Άν τῇ κλῈμα-

κι Άν εΉρήνῃ τελειοῦται. 

ΣτῈχοι. 

Κακὸν φυγὼν πᾶν Ἀκάκιος Άν 

βῈῳ, 

Καλοῖς ἀπεῈροις Άντρυφᾷ, λι-

πὼν βῈον. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁ-

σῈου πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου τοῦ 

Ἀναχωρητοῦ. 

ΣτῈχοι. 

Ὁ Ἰάκωβος ἀναχωρήσας κό-

σμου, 

Νῦν τὴν Ὂπερκόσμιον οΉκεῖ 

πατρῈδα. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, ὁ Ὅσιος πα-

τὴρ ἡμῶν ΝῈκων, ὁ Μετανοεῖτε, 

Άν εΉρήνῃ τελειοῦται. 

ΣτῈχοι. 

Οὗ ΛακεδαῈμων οὋδαμῶς δαῈ-

μων λάκοι, 

Σοβεῖ γὰρ αὋτὸν τοῖς τεραστῈ-

οις ΝῈκων. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ 

ὉσῈου Πατρὸς ἡμῶν ΣῈλου, 

Ἐπισκόπου τῆς ΠερσῈδος. 

ΣτῈχοι. 
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Τῆς γῆς ἀποστὰς γηἸθ᾿ ὁμοῦ, 

Πάτερ, 

Νῦν Άγκατοικεῖς οὋραν, μά-

καρ ΣῈλε. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, τὰ ΆγκαῈνια 

τοῦ ἉγῈου ΓεωργῈου Άν τ 

ΚυπαρῈσσῳ. 

ΣτῈχοι. 

Ναοῦ σου ΆγκαῈνια Άν Κυπα-

ρῈσσῳ 

Τελοῦντες, Γεώργιε, νῦν σε Ὂ-

μνοῦμεν. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ 

ἉγῈου Νεομάρτυρος ΓεωργῈου 

τοῦ ΧῈου, ἀθλήσαντος Άν ἔτει 

αωζ΄ (1807). 

ΣτῈχοι. 

Γεώργιος οὗτος, Χριστοῦ 

Μάρτυς νᾸος, 

Τ παλαι τάττεται ἀθληδρο-

μήσας. 

Τῇ αὋτῇ ἡμᾸρᾳ, μνήμη τοῦ Άν 

ἉγῈοις Πατρὸς ἡμῶν ἸννοκεντῈ-

ου πρώτου Ἐπισκόπου ἸρκοὈ-

τας τοῦ θαυματουργοῦ Ῥώσου. 

Ταῖς τῶν σῶν ἁγῈων πρεσβεῈ-

αις, ΧριστᾹ ὁ Θεός, ΆλᾸησον ἡ-

μᾶς. Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν… 

ὙπερῈπταται, τὸ ξᾸνον τῆς 

λοχεῈας σου πᾶσαν διάνοιαν· 

σωματικῶς γὰρ γραφεῈς, ὁ φὈσει 

ἀπρόσιτος καΈ ἀπερῈγραπτος, 

καθυπᾸγραψε βῈβλῳ ζωῆς τοὉς 

δοὈλους σου, ΠαναγῈα Θεοτόκε. 

ῬητορεὈσεις, προφητόφθε-

γκτοι πεπλήρωνται, Άν σοΈ Θεό-

νυμφε· τὸν γὰρ κοσμήτορα σὈ,  

τοῦ κόσμου γεννήσασα πάντας 

Άκόσμησας, καΈ Άφώτισας· εὋλο-

γημᾸνη Πάναγνε, τῶν βροτῶν ἡ 

σωτηρῈα. 

ἸσοδὈναμον, ΠατρῈ τε καΈ τ 

ΠνεὈματι Λόγον ΆκὈησας, τὸν Άν 

δυσΈν ἀγαθή, οὋσῈαις Ὂπάρξαντα 

μῈαν Ὂπόστασιν· ὊπερὈμνητε, 

εὋλογημᾸνη ΔᾸσποινα, τῶν βρο-

τῶν ἡ σωτηρῈα. 

Ἀθεώρητον βυθὸν κατανοοῦ-

μᾸν σε καΈ Ὄψος ἄητον, Παρ-

θενομῆτορ βροτῶν, τὴν φὈσιν Ὂ-

ψώσασα τ θεῈῳ τόκῳ σου· Ὂπε-

ρὈμνητε, εὋλογημᾸνη ΔᾸσποινα, 

τῶν βροτῶν ἡ σωτηρῈα. 

Τοῦ ὉσῈου. Ὅμοιος. 

Τὴν καρδῈαν σου, τῆς Τριά-

δος οΉκητήριον ἀπεργασάμενος, 

ὅθεν ἡ θεῈα σορός, τῶν σεπτῶν 

λειψάνων σου μακαριώτατε, μὈ-

ρα ΆκβλὈζει ἀεΈ προχεόμενα, εΉς 

φωτισμὸν καΈ κάθαρσιν, τῶν πι-

στῶν σοι προσιόντων. 

Ἡ ψυχή σου θεῈου ΠνεὈματος 

ΆλαμπομᾸνη ἀεῈ, ψυχῶν Ὰώρα 

σαφῶς, τῶν προσερχομᾸνων σοι 

θαυμασιώτατε, τὰ βουλεὈματα, 
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προφητικαῖς προγνώσεσιν, Ὴερῶς 

θαυμαζομᾸνη. 

Νοσημάτων, χειμαζόντων με 

μακάριε ψυχῆς καΈ σώματος, 

ταῖς ῊκεσῈαις σου νῦν, συντόμως 

ἀπάλλαξον καΈ μᾸλπειν ποῈησον, 

ὊπερὈμνητε, ὁ τῶν ΠατᾸρων ΚὈ-

ριος, καΈ Θεὸς εὋλογητὸς εἶ. 

ΘεοτοκῈον. 

ἈναλλοῈωτον, τεκοῦσα μόνη 

ΚὈριον ΘεοχαρῈτωτε, τῇ δεξιᾷ τῇ 

αὋτοῦ, ἁγνὴ ἀλλοιῶσαῈ μου τὸν 

νοῦν ῊκᾸτευε, πρὸς τὰ κρεῈττονα, 

δεινῶς περιτρεπόμενον, ταῖς τοῦ 

βῈου ἀσχολῈαις. 

Ἄλλος. Παῖδες Ἑβραίων… 

Ὅλην τοῦ ΠνεὈματος τὴν αἴ-

γλην, ὊποδᾸδεξαι νοἹ κεκαθαρ-

μᾸνῳ, καΈ φωστὴρ τῶν πιστῶς 

βοώντων χρηματῈζεις, εὋλογητὸς 

εἶ ΚὈριε, ὁ Θεὸς εΉς τοὉς αΉῶ-

νας. 

ΘεῈαις σχολάζων θεωρῈαις, 

λαμπρυνόμενος ἀλοις θεαυγεῈ-

αις, καΈ ἡμᾸρας υῊὸς καΈ φῶς 

τῶν Άν τ σκότει, ὡς ἀληθῶς γε-

γᾸνησαι, θεοφόρε εΉς αΉῶνας. 

Λάμπων ἀκτῖσιν ἀπαθεῈας, ἀ-

πημαὈρωσας δαιμόνων ΆπηρεῈ-

ας, καΈ τῆς τοὈτων πολλῆς κα-

κώσεως ΆὈσω, ἀναβοῶντας ὅ-

σιε, ὁ Θεὸς εὋλογητὸς εἶ. 

Ἴδε ἣν ἔφησε ΠαρθᾸνον, Άν τ 

πνεὈματι ὁ μᾸγας ἩσαἸας, Άν 

γαστρΈ τὸν Θεὸν συνᾸλαβε καΈ 

τῈκτει, ᾧ μελλῳδοῦντες κράζο-

μεν, ὁ Θεὸς εὋλογητὸς εἶ. 

ΚαταβασῈα: ΟῊ Παῖδες εὋσε-

βεῈᾳ… 

ᾨδὴ η΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Παῖδας εὐαγεῖς… 

Θεῖος θησαυρὸς πάσης ἁγνεῈ-

ας, καΈ σκήνωμα παρθενῈας θεο-

χάρακτον, ὤφθης ΘεονὈμφευτε, 

κρῈνον εὋωδᾸστατον, τοῦ φυ-

τουργοῦ τῆς κτῈσεως καΈ θεῖον 

τᾸμενος, διό σε τὴν ΠαρθᾸνον Ὂ-

μνοῦμεν, καΈ Ὂπερυψοῦμεν εΉς 

πάντας τοὉς αΉῶνας. 

Ἔφερες τὸ πῦρ ὥσπερ ἡ βά-

τος, Άν μήτρᾳ ἀφλᾸκτως τῆς Θε-

ότητος, λὈουσα Πανάμωμε, Εὔ-

ας τὴν ἀπότισιν καΈ ὀφειλὴν Πα-

νὈμνητε τ θεῈῳ τόκῳ σου· διό 

σε τὴν ΠαρθᾸνον Ὂμνοῦμεν, καΈ 

Ὂπερυψοῦμεν εΉς πάντας τοὉς 

αΉῶνας. 

Ὅλον με ἀνεῈληφεν ἀεὈ-

στως, ἀτρᾸπτως καΈ ἀσυγχὈτως 

καθ᾿ Ὂπόστασιν, Λόγος ὁ παντᾸ-

λειος, ὅλον με ΆθᾸωσε, τῇ συνα-

φεῈᾳ ΔᾸσποινα ὄλως τῇ κρεῈττο-

νι· διό σε τὴν ΠαρθᾸνον Ὂμνοῦ-

μεν, καΈ Ὂπερυψοῦμεν εΉς πά-

ντας τοὉς αΉῶνας. 
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ΦὈσεως φοιτήσας ὁ τεχνῈτης, 

Άξ ὄρους τῆς ἀνυμφεὈτου Θεο-

μήτορος, βρᾸφος Ὂπομάζιον, 

χερσΈ καθορᾶται νῦν, ταῖς μητρι-

καῖς φερόμενον καΈ πάντας ἤγει-

ρε, ΜητᾸρα τὴν αὋτοῦ ἀνυμνῆ-

σαι, καΈ δοξολογῆσαι ὡς μόνην 

Θεοτόκον. 

Τοῦ ὉσῈου. Ὅμοιος. 

Ἱστάμενος ἄνω πρὸς τὸ ὄρος, 

ὡς ΆπΈ λυχνῈαν πάτερ ὅσιε, πά-

ντων τὰ νοήματα, πῈστει κατε-

φώτιζες ὊποδεικνὈων ἄριστα 

μακαριώτατε, τὴν τρῈβον τῆς ζω-

ῆς καΈ ἀνάγων, τοὈτους θεῈῳ λό-

γῳ, πρὸς Ὄψος ἀπαθεῈας. (ΔῈς). 

ΝοἹ ἀπαθεῈᾳ καθαρθᾸντι, ὡμῈ-

λεις ΚυρῈῳ Παντοκράτορι, Ὂφ᾿ 

οὗ τὰ ἀπόητα, ὅσιε μυοὈμε-

νος, ΣτυλιανᾹ προᾸλεγες εΉς σω-

τηρῈαν ψυχῶν, ὡς μᾸγιστος, παμ-

μάκαρ προφήτης, ὅθεν σε συμ-

φώνως, παμμάκαρ εὋφημοῦμεν. 

ΘεοτοκῈον. 

Ὡράθης ἀγγᾸλων ὊπερτᾸρα, 

Θεὸν ἀποήτως σωματώσασα, 

τοῦτον οὖν ῊκᾸτευε, ΔᾸσποινα 

πανάμωμε, τῶν σαρκικῶν ἀνώ-

τερον παθῶν γενᾸσθαι με, νοὸς 

Άν ἡψηλῇ ταπεινώσει, ἀνυμνολο-

γοῦντα, τὴν σὴν μεγῈστην, χάριν. 

Ἄλλος. 

Ἑπταπλασίως κάμινον… 

ΔιηνεκᾸσι χρώμενος, προσευ-

χαῖς καΈ δεήσεσι, λὈμην Άκ ψυχῆς 

τὴν τῶν παθῶν ΆξᾸωσας, καΈ τῆς 

διανοῈας σου, τὸ ὀπτικὸν Άκάθῃ-

ρας, ὅθεν προορᾶν προφητικῶς 

ἠξιώθης, τὰ μᾸλλοντα συμβαῈ-

νειν, ΣτυλιανᾹ ἀναμᾸλπων, λαὸς 

Ὂπερυψοῦτε, Χριστὸν εΉς τοὉς 

αΉῶνας. 

Ἀγγελικῶς ΆβῈωσας, μετὰ σώ-

ματος ὅσιε, καΈ τὰς ΆναντῈας Ά-

τροπώσω φάλαγγας, Άντεῦθεν 

εΉς ἄϋλον, μετ᾿ εὋφροσὈνης πά-

τερ ζωήν, ὅπου τῶν ἀγγᾸλων κα-

τεσκήνωσας τάξεις, μεθ᾿ ὧν νῦν 

ἀνακράζεις, Ὴερεῖς εὋλογεῖτε, 

λαὸς Ὂπερυψοῦτε, Χριστὸν εΉς 

τοὉς αΉῶνας. 

Ὑλομανοῦσαν πάθεσι, τὴν 

ψυχήν μου καθάρισον, σοῦ ταῖς 

πρὸς τὸ θεῖον Ὴεραῖς ΆντεὈξεσι, 

καΈ τῆς συνεχοὈσης με αΉχμα-

λωσῈας λὈτρωσαι, πάτερ θεο-

φόρε, ΣτυλιανᾹ ῌνα ψάλλω, οῊ 

Παῖδες εὋλογεῖτε, Ὴερεῖς ἀνυ-

μνεῖτε, λαὸς Ὂπερυψοῦτε, Χρι-

στὸν εΉς τοὉς αΉῶνας. 

ΘεοτοκῈον. 

Ῥήμασι σοῖς Ὰπόμενοι, μακα-

ρῈζομεν Πάναγνε, σᾹ τὴν μακα-

ρῈαν τὴν σαρκΈ κυήσασαν, τὸν 

ὄντως μακάριον, τὸν φῶς οΉ-

κοῦντα ἄδυτον, καΈ φωταγω-

γῶν καΈ φωτοδότην Δεσπότην, 
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ὃν παῖδες εὋλογοῦσιν, Ὴερεῖς ἀ-

νυμνοῦσι, λαοΈ Ὂπερυψοῦσιν 

εΉς πάντας τοὉς αΉῶνας. 

ΚαταβασῈα: ΘαὈματος Ὂπερ-

φυοῦς… 

ᾨδὴ θ΄. Τῆς Θεοτόκου. 

Ἅπας γηγενής. 

Ἅρμα φωτεινόν τοῦ Λόγου 

Ὂπάρχουσα· ἅρμα πυρῈμορφον, 

ἅρμα πολυώνυμον, ἀλων θρό-

νων ἅρμα ἀσὈγκριτον, τοῦ θεϊ-

κοῦ στηρῈγματος ἅρμα χρυσό-

πλοκον, τοῦ ΥῊοῦ σου, ἅρμα με 

ἀνάδειξον, ἀπαθεῈᾳ νοὸς Θεο-

νὈμφευτε. 

ΝᾸον οὋρανόν, ὁ πάντων Ά-

πᾸκεινα σᾹ κατεσκεὈασεν, οὋ-

ρανῶν ἀνώτερον, καΈ πάσας 

πόλου δυνάμεις ἔλαθε, καΈ κα-

τελθὼν Άνῴκησεν ὅλος Άν μήτρᾳ 

σου, ἀποήτως, μὴ Άκστὰς Θε-

όνυμφε, τῆς πατρῴας μονῆς ἥ 

τῆς φὈσεως. 

Ἥλιος φαιδρός, ΆφῈλησε ΔᾸ-

σποινα σοῦ τὸ ἀμόλυντον, καΈ 

κατενυμφεὈσατο, ἀήτῳ λόγῳ 

εΉς ἀναζώωσιν, τῆς τεθνηκυἸας 

φὈσεως· ὅθεν Άκ πόθου σε, εὋ-

φημοῦμεν, πῈστει καΈ γεραῈρο-

μεν, θεϊκῆς ὡς αΉτῈαν μεθᾸξεως. 

Στῆσον τῶν παθῶν, τὸν σά-

λον Πανάμωμε Άκ τῆς καρδῈας 

μου· παῦσον τὰ σκιρτήματα, τὰ 

τῆς σαρκός μου· τὸν νοῦν Ὰ-

δραῈωσον, πρὸς θεωρῈαν ἄϋλον 

καΈ λογισμῶν τὰς ὁρμάς, τὰς ἀ-

τάκτους, στρᾸψον πρὸς ἀπάθει-

αν, καΈ μελλοὈσης ζωῆς καταξῈ-

ωσον. 

Τοῦ ὉσῈου. Ὅμοιος. 

Σοῦ τὸ Ὴερόν, καΈ ἅγιον λεῈ-

ψανον Άν τάφῳ κεῈμενον, θά-

πτει τὰ νοσήματα, καΈ φλᾸγει 

στῈφος δαιμόνων πάντοτε. Στυ-

λιανᾹ μακάριε τῇ θεῈᾳ χάριτι, 

ἀναβλὈζον, πᾶσι τὰ Ήάματα, 

τοῖς πιστῶς σε ἀεΈ μακαρῈζου-

σι. 

Ἴσχυσας Θε, τὸν νοῦν σου 

κρατὈνοντι κατακρατῆσαι πα-

θῶν, ἄγγελος Άν σώματι, Άντεῦ-

θεν πάτερ σὉ Άχρημάτισας, καΈ 

σὉν ἈγγᾸλοις πάντοτε τοὉς οὋ-

ρανοὉς κατοικεῖς, τ τῆς δό-

ξης, θρόνῳ παριστάμενος, καΈ 

φωτὸς ἀνεσπᾸρου πληροὈμε-

νος. 

Ὥσπερ οὋρανόν, τὰ ὄρη καΈ 

σπήλαια ᾤκησας ὅσιε, ὅθεν σοι 

εΉρήνευσαν, ἄγριοι θῆρες καθυ-

ποτάξαντι, πάθη ψυχῆς δυσκά-

θεκτα, μακαριώτατε, καΈ δικαῈ-

ῳ ἤδη χρηματῈσαντι, διὰ τοῦτο 

πιστοῈ σε γεραῈρομεν. 

ΘεοτοκῈον. 
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Φώτισον ἁγνή, ψυχῆς μου τὰ 

ὄμματα φῶς ἡ κυήσασα, μὴ κα-

ταλαβᾸτω με, τῆς ἁμαρτῈας σκό-

τος βαθὈτατον, μηδᾹ βυθὸς κα-

λὈψει με τῆς ἀπογνώσεως, ἀλλ’ 

αὋτή με, σῶσον καΈ κυβᾸρνησον, 

πρὸς λιμᾸνα τοῦ θεῈου θελήμα-

τος. 

Ἄλλος. Ἔφριξε πᾶσα ἀκοή… 

ΔᾸδεικται θαῦμα φοβερόν, 

κατ᾿ αὋτόν σου τὸν καιρὸν τῆς 

κοιμήσεως ὊπᾹρ τὸν ἥλιον, σοῦ 

τοῦ προσώπου πάτερ ἀστράψα-

ντος, ἡνῈκα παρῆσάν σοι χοροῈ, 

ἀγγᾸλων τὸ πνεῦμά σου παρα-

ληψόμενοι, καΈ Θε τ ποιητῇ 

προσαγόμενοι. (ΔῈς). 

ΔῈκαιος ἄμεπτος παντός, ἀ-

πεχόμενος κακοῦ πάτερ γᾸγονας 

ὅσιος ἄκακος, Θε λατρεὈσας Άν 

ὁσιότητι, ΆπανεπαὈσατο διό, 

Τριὰς τῇ καρδῈᾳ σου καΈ νῦν 

τρανώτερον, ἀπολαὈεις τηλαυ-

γῶς ἀξιάγαστε. 

ΘεοτοκῈον. 

Ὤριμον δρᾸπομαι ζωήν, μὴ 

βλαπτόμενος τ ξὈλῳ τῆς γνώ-

σεως, σὉ γὰρ Πανάμωμε, ζωῆς 

τὸ ξὈλον Χριστὸν Άβλάστησας, 

τὸν τὰς εΉσόδους τῆς ζωῆς, τοῖς 

πᾶσι γνωρῈσαντα διό σε πάνα-

γνε, Θεοτόκον οῊ πιστοΈ μεγαλὈ-

νομεν. 

ΚαταβασῈα: Μυστήριον ξᾸ-

νον… 

Ἐξαποστειλάριον. 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Ἐκ μήτρας καθηγῈασε, Θεός 

σε πάτερ ὅσιε, ἹερεμῈαν ὡς πά-

λαι, καΈ Σαμουὴλ θεοφόρε, προ-

φήτην θεῖον δεῈξας σε, ΣτυλιανᾹ 

μακάριε, τῶν ἀγγᾸλων ὁμόσκη-

νε, μεθ᾿ ὧν μνημόνευε πάντων, 

τῶν σᾹ πιστῶς ἀνυμνοὈντων. 

ΘεοτοκῈον, ὅμοιον. 

Ἐν δὈο ταῖς θελήσεσι, καΈ φὈ-

σεσι Πανάμωμε, μιᾷ δᾹ τῇ Ὂπο-

στάσει, τῈκτεις Θεὸν ἀποήτως, 

τὸν δι᾿ ἡμᾶς πτωχεὈσαντα, μᾸχρι 

σταυροῦ θελήματι, καΈ ἡμῖν χα-

ρισάμενον, τὸν τῆς θεότητος 

πλοῦτον, θεοκυῆτορ ΠαρθᾸνε. 

ΕΉς τοὉς Αἴνους. 
 Ἱστῶμεν ΣτῈχους δ΄, καΈ ψάλλο-

μεν τὰ Ὰξῆς· 

Στιχηρὰ προσόμοια1. 

   Ἦχος α.΄ Τῶν οὐρανίων τα-

γμάτων. 

    Στίχος: Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ... 

ἈνατεθεΈς τ ΚυρῈῳ, ὡς ὁ 

κλεινὸς Βαπτιστής, ἀπὸ παιδὸς 

                                         
1 Τὰ τᾸσσερα στιχηρὰ τῶν αἴνων καΈ τὸ 
Δοξαστικό, εἶναι δανεισμᾸνα ἀπὸ τὴν νεό-
τερη ἈκολουθῈα τοῦ ἁγῈου Στυλιανοῦ, τὴν 
ὁποῈαν συνᾸγραψεν ὁ Ὑμνογράφος τῆς Με-
γάλης τοῦ Χριστοῦ ἘκκλησῈας, Γεράσιμος 
μοναχὸς ΜικραγιαννανῈτης. Ἔκδοσις Βασ. 
Ῥηγόπουλου. 
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θεόφρον, ὁλικῇ διανοῈᾳ, ὁσῈως 

καΈ ἀμᾸπτως ΣτυλιανᾸ, τὸν σὸν 

βῈον διήνυσας, καΈ ἀριστεὈσας 

Άν πόνοις ἀσκητικοῖς, σκεῦος ὤ-

φθης θεῈου ΠνεὈματος. 

   Στίχος: Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος... 

Τὴν Άν σπηλαῈῳ ζωήν σου 

Χριστὸς ὁ ΚὈριος, ΣτυλιανᾹ δο-

ξάζων, δι᾿ ἈγγᾸλου ἁγῈου, τρο-

φήν σοι ἀποστᾸλλει Άξ οὋρανοῦ, 

ὡς οΉκεῈῳ θεράποντι, καΈ Άνερ-

γεῈας θαυμάτων πάσῃ τῇ γῇ, 

θαυμαστόν σε Πάτερ ἔδειξε. 

    Στίχος: Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνω 

καὶ χορῷ... 

Τῶν νεογνῶν καΈ νηπῈων φὈ-

λαξ γενόμενος, Άκ πάσης ΆπηρεῈ-

ας, καΈ δεινῆς καχεξῈας, ἀλώβη-

τα τὰ βρᾸφη καΈ ἀσινῆ,  διαφὈ-

λαττε πάντοτε, καΈ εὋτεκνῈαν 

παράσχου ΣτυλιανᾸ, τοῖς προ-

στρᾸχουσι τῇ σκᾸπῃ σου. 

     Στίχος: Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

κυμβάλοις εὐήχοις... 

Ταῖς νοηταῖς λαμπηδόσι κατα-

λαμπόμενος, Τριάδος τῆς ἉγῈας, 

παμμακάριστε Πάτερ, προἸστα-

σο ἀπαὈστως ΣτυλιανᾸ, τῶν φε-

ρόντων τὴν κλῆσιν σου, καΈ δῈ-

δου τοὈτοις πλουσῈως ὡς συ-

μπαθής, τὰς Άκφάνσεις τῆς σῆς 

χάριτος. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Ὅσιε Πάτερ, τοῖς ἴχνεσι Χρι-

στοῦ ἀκολουθήσας, κατ᾿ ἀξῈαν 

ζωὴν ΆπολιτεὈσω, σαὋτὸν ἀπαρ-

νησάμενος ἄγγελος γὰρ ὤφθης 

Άν σαρκῈ, ἀγγελικοῖς τρόποις σε-

μνυνόμενος, καΈ θεοειδεῖ ἀσκή-

σει, βεβαιῶν τὴν χάριν. Ὅθεν 

στὈλος καΈ ᾺδραῈωμα, φερωνὈ-

μως ΆγᾸνου τῆς ἘκκλησῈας τοῦ 

Χριστοῦ, ΣτυλιανᾹ μακάριε, καΈ 

πρεσβευτὴς ἡμῶν πρὸς ΚὈριον. 

ΚαΈ νῦν. ΘεοτοκῈον. 

Ἦχος ὁ αὋτός. 

ΜακαρῈζομᾸν σε, Θεοτόκε 

ΠαρθᾸνε, καΈ δοξάζομᾸν σε οῊ 

πιστοΈ κατὰ χρᾸος, τὴν πόλιν τὴν 

ἄσειστον, τὸ τεῖχος τὸ ἄηκτον, 

τὴν ἀαγῆ προστασῈαν, καΈ κα-

ταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

  ΔοξολογῈα μεγάλη καΈ ἀπόλυ-

σις. 
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Τὰ Τυπικά, οῊ ΜακαρισμοῈ, 

καΈ Άκ τοῦ κανόνος τοῦ ἉγῈου ἡ 

γ΄ καΈ ἡ ă΄ Ὠδή.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠροκεῈμενον, ἦχος βαρὈς. 

Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ. 

ΣτῈχος: Ἄσατε τὸ Κυρίῳ ἆσμα 

καινόν. 

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς 

ΠαὈλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

Κεφ. Ε΄, 22 – ă΄, 2 

ἈδελφοῈ, ὁ καρπὸς τοῦ ΠνεὈ-

ματος ΆστΈν ἀγάπη, χαρά, εΉρή-

νη, μακροθυμῈα, χρηστότης, ἀγα-

θωσὈνη, πῈστις, πραότης, Άγκρά-

τεια· κατὰ τῶν τοιοὈτων οὋκ ἔ-

στι νόμος. ΟῊ δᾹ τοῦ Χριστοῦ 

τὴν σάρκα ΆσταὈρωσαν σὉν τοῖς 

παθήμασι καΈ ταῖς ΆπιθυμῈαις. 

ΕΉ ζῶμεν πνεὈματι, πνεὈματι καΈ 

στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενό-

δοξοι, ἀλλήλους προκαλοὈμενοι, 

ἀλλήλοις φθονοῦντες. ἈδελφοῈ, 

Άὰν καΈ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν 

τινι παραπτώματι, Ὂμεῖς οῊ 

πνευματικοΈ καταρτῈζετε τὸν 

τοιοῦτον Άν πνεὈματι πραότη-

τος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καΈ σὉ 

πειρασθῇς. Ἀλλήλων τὰ βάρη 

βαστάζετε, καΈ οὌτως ἀναπλη-

ρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 

ἈλληλοὈϊα (γ΄) Ἦχος α΄. 

Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβοὈμενος 

τὸν ΚὈριον. 

ΣτῈχ. Ἡ δικαιοσὈνη αὋτοῦ 

μᾸνει εΉς τὸν αΉῶνα. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ζήτει Άν τ ΜηνολογῈῳ. 

Κοινωνικόν: 

ΕΉς μνημόσυνον αΉώνιον... 

Μεγαλυνάριον: 

Στήλη ΆναρᾸτου ὤφθης ζωῆς, 

ΣτυλιανᾹ πάτερ, τῇ ὁσῈᾳ σου βι-

οτῇ· ἔνθεν τῶν νηπῈων, προστά-

της ἀνεδεῈχθης, καΈ θεῖος ἀντιλή-

πτωρ τῶν εὋφημοὈντων σε. 
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