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Φιλίππου ἀποστόλου,

Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ

Ἦχος α΄ -  Ἑωθινὸν Ζ΄

-3 
/��ΓΓ/Λ,35-3 
/��ΓΓ/Λ,35

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟKΤΩΒΡΙΟΥ

(Δ΄ Λουκᾶ)
Τῶν ἁγίων Πατέρων

τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 4-15

3 Λ3Γ3Σ -3� Θ/3�

e   ἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι 
τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, 
καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἕτερον 

ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα· καὶ ἕ    -
τερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν 
αὐτό· καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν 
ἑκατονταπλασίονα. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τίς εἴη ἡ 
παραβολὴ αὕτη. ὁ δὲ εἶπεν· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀ   -
κούοντες μὴ συνιῶσιν. ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος 
τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 
καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 
οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ 
οὗτοι ρίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ 
ἀφίστανται. τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ 
μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ 
οὐ τελεσφοροῦσι. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ 
καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 
ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
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ΒΙΒΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

Μητροπολίτου Κεντρῴας Ἀφρικῆς ἸγνατίουΜητροπολίτου Κεντρῴας Ἀφρικῆς Ἰγνατίου

• Η ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ
   ΚΑΙ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ                          0,50  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. ΔημοπούλουἈρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

• Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ                                   5,00  ̦

• ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΜΑΣ
   ΠΛΟΥΤΟΝ                                                    9,00  ̦

✼   ✼   ✼

✝ Παναγιώτου Ν. ΤρεμπέλαΠαναγιώτου Ν. Τρεμπέλα

• ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ
     κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικαςκατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας                      15,00  ̦

• ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ
        (Τόμοι Α΄ καὶ Β΄)(Τόμοι Α΄ καὶ Β΄)                                    ἕκαστος 16,00  ̦

• ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ 
   ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ                   12,00  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
   ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ                                          16,00  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
   ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ AGENDA       16,00  ̦

• ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
   ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ                                          22,00  ̦

• ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
    ΛΑΤΡΕΙΑΝ ΜΑΣ                                                12,00  ̦

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ
   (ἐγκόλπιον θείας Λειτουργίας)                        7,00  ̦

• Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
   ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
   (ἐγκόλπιον)                                              3,50  ̦

                  
Γιὰ ταχυδρομικὴ ἀποστολὴ ὁ παραλή-

πτης ἐπιβαρύνεται μὲ τὰ ἀνάλογα ἔξοδα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»




