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AT THE ENTRANCE OF THE GOSPEL WE SING 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΝ, ΠΛΑΓΙΟΣ Α´  

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ 
Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα 
εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν 
πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι 
ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ 
Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ 
ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ 
ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 

RESURRECTIONAL, PLAGAL I 
Let us worship the Word who is 
unoriginate with the Father and the 
Spirit, and from a Virgin was born 
for our salvation, O believers, and let 
us sing His praise. For in His 
goodness He was pleased to ascend 
the Cross in the flesh, and to 
undergo death, and to raise up those 
who had died, by His glorious 
Resurrection.  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ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΗΧΟΣ Δ´ 
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει 
αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς 
ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· 
ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς 
τυράννους καθεῖλεν· ἔθραυσε καὶ 
δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση, αὐτοῦ 
ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ, σῶσον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 

ΤΟΥ ΝΑΟΥ, ΗΧΟΣ Γ´ 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις σὲ 
ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε, 
τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν 
Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ 
σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, 
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς 
Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΗΧΟΣ Β´  
Προστασία τῶν Χριστιανῶν 
ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία, πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς, 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς 
κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς 
πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

FOR ST. PROCOPIUS, MODE IV 
Your Martyr, O Lord, was worthily 
awarded by You the crown of 
incorruption, in that he contested 
for You our immortal God. Since he 
possessed Your power, he defeated 
the tyrants, dashing the demons’ 
powerless displays of defiance. O 
Christ God, at his fervent entreaties, 
save our souls. 

FOR OUR PATRON SAINT, MODΕ ΙΙΙ 
All the world has you, its mighty 
champion, fortifying us in times of 
danger, and defeating our foes, O 
Victorious One. So, as you humbled 
Lyaios᾽s arrogance by giving courage 
to Nestor in the stadium, thus, O 
holy Great Martyr Demetrios, to 
Christ our God pray fervently, 
beseeching Him to grant us His great 
mercy. 

KONTAKION, MODE ΙΙ 
O Protection of Christians that never 
falls, intercession with the Creator 
that never fails, we sinners beg you, 
do not ignore the voices of our 
prayers. O good Lady, we implore 
you, quickly come unto our aid, 
when we cry out to you with faith. 
Hurry to intercession, and hasten to 
supplication, O Theotokos who 
protect now and ever those who 
honor you. 

READING FROM THE APOSTLE: ROMANS 12.6-14 
Προκείμενον· Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς. 

Στίχος· Σῶσον με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος. 



Ἀδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα͵ εἴτε 
προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως͵ εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ͵ 
εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ͵ εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει͵ ὁ 
μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι͵ ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ͵ ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. Ἡ 
ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν͵ κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ· τῇ 
φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι͵ τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι͵ τῇ 
σπουδῇ μὴ ὀκνηροί͵ τῷ πνεύματι ζέοντες͵ τῷ κυρίῳ δουλεύοντες͵ τῇ ἐλπίδι 
χαίροντες͵ τῇ θλίψει ὑπομένοντες͵ τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες͵ ταῖς 
χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες͵ τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς 
διώκοντας͵ εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. 

Prokeimenon: You shall guard us, O Lord; You shall preserve us. 
Verse: Save me, O Lord, for the holy man has ceased. 

Brethren, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use 
them: if prophecy, in proportion to our faith; if service, in our serving; he who 
teaches, in his teaching; he who exhorts, in his exhortation; he who 
contributes, in liberality; he who gives aid, with zeal; he who does acts of 
mercy, with cheerfulness. Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to 
what is good; love one another with brotherly affection; outdo one another in 
showing honor. Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord. 
Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. 
Contribute to the needs of the saints, practice hospitality. Bless those who 
persecute you; bless and do not curse them. 

READING FROM THE GOSPEL: MATTHEW 9:1-8 
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 
ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. 
καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· 
ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν 
ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ. καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· 
Ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν 
εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; 
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ 
ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ἰδόντες δὲ 
οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς 
ἀνθρώποις. 

At that time, getting into a boat Jesus crossed over and came to his own city. 
And behold, they brought to him a paralytic, lying on his bed; and when Jesus 



saw their faith he said to the paralytic, "Take heart, my son; your sins are 
forgiven." And behold, some of the scribes said to themselves, "This man is 
blaspheming." But Jesus, knowing their thoughts, said, "Why do you think 
evil in your hearts? For which is easier, to say 'Your sins are forgiven,' or to 
say 'Rise and walk?' But that you may know that the Son of man has authority 
on earth to forgive sins," he then said to the paralytic—"Rise, take up your 
bed and go home." And he rose and went home. When the crowds saw it, they 
were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men. 

ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 
 Ο Άγιος Προκόπιος, έζησε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ τα χρόνια που 
αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Ο πατέρας του, ο 
Χριστοφόρος, ήταν ευσεβής άνθρωπος, σε αντίθεση με την μητέρα του που 
πίστευε στα είδωλα. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του τον πήγε 
στον αυτοκράτορα, ο οποίος τον έκανε ηγεμόνα της πόλης των Αλεξανδρέων 
και του έδωσε εντολή να καταδιώκει και να βασανίζει τους χριστιανούς. Έτσι 
ο Προκόπιος ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Κατά την πορεία του όμως, 
ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν αστραπές και βροντές και ταυτόχρονα άκουσε 
φωνή να τον καλεί με το όνομά του, που τον απειλούσε με θάνατο επειδή θα 
κατεδίωκε τους χριστιανούς και ταυτόχρονα και τον Αληθινό Θεό. Μετά από 
αυτό το γεγονός ο Προκόπιος παρακάλεσε Εκείνον πού του μιλάει να του 
φανερωθεί περισσότερο για να δει ποίος είναι. Τότε εμφανίστηκε μπροστά του 
ένας Σταυρός από κρύσταλλο και ακούστηκε μία φωνή να του λέει: «Εγώ είμαι 
ο Εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Μετά από αυτό το θαύμα πίστευσε και έγινε 
χριστιανός. Λίγο αργότερα επιστρέφοντας από νικηφόρα αποστολή, η μητέρα 
του προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Κατάλαβε όμως ότι είχε 
γίνει χριστιανός και τον πρόδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος διέταξε τον 
ηγεμόνα της Καισάρειας Ουλκιο να τον ανακρίνει. Αυτός τον χτύπησε πολύ 
μέχρι λιποθυμίας και μετά τον έκλεισε στην φυλακή. Με την χάρη του Κυρίου 
όμως οι πληγές επουλώθηκαν και απελευθερώθηκε από τα δεσμά. Στη 
συνέχεια οδηγήθηκε στον ναό των ειδώλων όπου με την προσευχή του 
κατάφερε και συνέτριψε τα είδωλα. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
πιστεύσουν σ' αυτόν πολλοί ανάμεσα τους και η μητέρα του. Αμέσως δόθηκε 
εντολή να αποκεφαλιστούν όλοι όσοι είχαν πιστεύσει. Μετά από αυτό, δόθηκε 
εντολή να γίνουν φρικτά βασανιστήρια στον Προκόπιο. Ο Άγιος υπέμενε με 
πάρα πολύ μεγάλη καρτερία όλα αυτό και μάλιστα κατάφερνε να τα ξεπερνά 
με την βοήθεια του Θεού. Τέλος δόθηκε εντολή να τον αποκεφαλίσουν και 
έτσι παρέλαβε το στεφάνι της αιωνίου ζωής.


