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2 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίαο 

ΙΟΥΛΙΑΝΗΣ ηνῦ Λαδάξεβν, Ἀλη. Μάξθνπ 
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα  ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ταῖο  ηῆο  ζίαο ἱθεζίαηο, Οἰθηῆξκνλ,* Ἰνπιηαλῆο  ηῆο  ἐλ 

Ῥσζίᾳ ἐθιακςάζεο,* ηῆο  ἐλ Λαδάξεβῳ  Μεηξόο  ἡκῶλ ηῆο  

ζαπκαηνπξγνῦ·* πέκςνλ  ηά  ἐιέε  Σνπ* ἐπί  ιαόλ  ἀζεβνῦληα*  θαί  

παξαπηθξαίλνληα,* Σέ  ηόλ  ηῶλ  ὅισλ  Γεζπόηελ·* αὕηελ  

πξνζάγoκελ  γάξ  ὡο  πξεζβεπηήλ,* ὡο  θεθηεκέλελ,  ηήλ  ράξηλ  

Σνπ, Κύξηε.    

 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Τῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ,* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  Σνπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηῶλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ*  θαί  ηῆο  

θαηαζιίςεσο*  θαί  ηῆο δαηκόλσλ  καλίαο·* Σνί γάξ πξνζάγνκελ  

πξεζβείαλ εθιεῆ,* Ἰνπιηαλήλ ηήλ Σήλ ζεξάπαηλα. 

 

Χαικόο Ν΄ (50). 

 

Δἶηα   ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο·ΙΟΥΛΙΑΝΗΝ ΤΗΝ 

ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΥΜΝΩ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ.   

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο  πι.  δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

Ἰνπιηαλήλ ηήλ ζαπκαηνπξγόλ* κλήζσκελ πάληεο,* αηῇ  

πξνζπίπηνληεο  νἱ  πηζηνί·* αἰηνύκελνη  ζείαο  βνεζείαο*  παξά  

Κπξίνπ, αηῆο  ηαῖο  δεήζεζη.  

 

Ὄγθνλ ἁκαξηίαο ηόλ ηῆο ςπρῆο* θαί ζώκαηνο ἅκα* 

ἀπνδίσμνλ ἀπ’ ἐκνῦ,* ἐιένπο ζνπ ηῷ θξνύνληη ηήλ ζύξαλ,* ὡο 

Ἐιεήκσλ ἐιέεη ἐιέεζνλ. 
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Ὑγείαλ θαί ἄλεζηλ δόο ἡκῖλ,* ἐιεῆκνλ Μῆηεξ,* ξζνδόμσλ ὁ  

βνεζόο·* ἐλ  γάξ  ἐλ  ηῷ Μνύξσκ λαῷ  ζνπ,* πάληεο  πξνζθεύγoκελ  

ἐλ  πεξηζηάζεζη.  

 

 

Θενηνθίνλ. 

Λύηξσζαη, Κόξε ηῶλ  Οξαλῶλ,* ιηηαῖο  ηῆο ζίαο,* θαί  

εζπιάρλσο ἰδέ ἡκᾶο,* ηνπο θαηαθιπζκῷ ηῆο  ἁκαξηίαο,*  

παξαζπξζέληαο  εἰο  βάζε  θνιάζεσο. 

 

 

ᾨδή  γ΄. Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Ἰδεῖλ ηνῦ Πλεύκαηνο, Μῆηεξ,*  ἐπηδεηνῦκελ νἱ ἄζιηνη,* ἐθ’ 

ἡκᾶο  ἐμ  νξαλῶλ  εινγίαλ*  θαί  ηήλ  ζηεξέσζηλ,* ἐλ  ηῇ  ἀγάπῃ  

Φξηζηνῦ,* πέξ  ἡκῶλ  ηνῦ  παζόληνο,* ζαῖο  ζεξκαῖο  δεήζεζη,* 

ζείνηο  ηε ἐληεύμεζη.    

 

Ἄξνλ θύθιῳ θαί εἶδε* θαζηθεηεύνκελ, πξόθζαζνλ,* πᾶζη  

αγαζζῆλαη  ηνῖο  πόζῳ*  πξόο  ζέ  πξνζθεύγνπζη,* ηῷ ἐλ ηῷ 

Μνύξσκ λαῷ*  θαί  ηῇ  ζεπηῇ  ζνπ  Δἰθόλη,* ηνῦ  ιαβεῖλ  ηήλ  

ἴαζηλ,*  ηαῖο  ζαῖο  δεήζεζη.  

 

Νεῦζνλ, Μῆηεξ, ηνῖο πόζῳ* πό ηήλ ζθέπελ ζνπ ζπεύδνπζη* 

θαί γνλπθιηλῶο αἰηνπκέλνηο* ηήλ ζήλ ἀληίιεςηλ·* κή  ἐπηιάζνπ 

ἡκῖλ,* ηῶλ ἐμ Ἑιιάδνο ζῶλ ηέθλσλ* θαί  ηῶλ  ὁκνρώξσλ  ζνπ,* 

ἀγάπεο ἔζνπηξνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡκεῖο ἄδνκελ, Κόξε,* ηά  Σά  ζαπκάζηα  ςάιινληεο,* ραῖξε  

ηῶλ  Παξζέλσλ  ἡ  δόμα,* ἡκῶλ  ηό  ζηήξηγκα·* ηαῖο πξεζβείαηο, 

Σεκλή,* Ἰνπιηαλῆο παλεπθήκνπ,* πάληαο  πεξηθξνύξεζνλ,* ζεία  

Μνπξώκζθαγηα. 

 

Γηάζσζνλ* ηαῖο ηῆο Ἁγίαο  πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αηῇ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἐρνύζεο  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ.  

 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ*  θαί   ηῆο  Ἁγίαο  

ηαῖο  ιηηαῖο  Οἰθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  

ηόλ  ιαόλ  Σνπ.  



[19] 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο  πι. δ΄. Τήλ  Σνθίαλ  θαί  Λόγνλ. 

Τνύο  ἀγῶλαο  θαί  θόπνπο  ηνύο  ζνύο, πηζηνί*  λνεξῶο  

ζεσξνῦληεο, πιήλ  εθξηλῶο,* πάζεο  θαηαλύμεσο  ηάο  ςπράο  

ἐκπηκπιάκεζα*  θαί  πξόο  ζεῖνλ  ὕκλνλ*  θαί  δόμαλ θαί  αἴλεζηλ,*  

ηνῦ Κπξίνπ  πάλησλ,* ηνῦ  ηῶλ  ὅισλ  δεζπόδνληνο,* πόζῳ  

ἐγθαξδίῳ*  ἑαπηνύο  ζπγθηλνῦκελ,* ὠδαῖο  ζέ  γεξαίξνληεο,* ὡο  

ηῶλ Ἁγίσλ  ὁκόηξνπνλ*  θαί  πηζηῶο  ἐθβνῶκελ  ζνη·* πξόθζαζνλ 

ἰιέσζαη  Κξηηήλ,* ηαῖο  πξόο  Αηόλ  Σαῖο  ἐλζέξκνηο  δεήζεζηλ·* 

Τνῦηνλ  ἐπίθακςνλ  ηῇ  πξεζβείᾳ  ζνπ  Μῆηεξ,* ἡ ηῆο Ῥσζίαο θαί 

θόζκνπ  ἀγιάτζκα. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα  Κύξηε. 

Ναῷ  θαί  ζήθῃ  ηηκίᾳ*  ηνῖο ηῷ  ζῷ  ιεηςάλῳ  πξνζθεύγνπζη,* 

ηῇ  δπλάκεη  ηῇ  ηνῦ  Πλεύκαηνο,* ῥῦζαη  ἐλεξγεηῶλ  ηῶλ  ηνῦ  

ἀιάζηνξνο.   

 

Τῆο ηνῦ Κπξίνπ δνύιεο* Ἰνπιηαλῆο ἐιεήκνλνο* ηῇ  Δἰθόλη  

λῦλ  πξνζπίπηνληεο*  ηῇ  ζαπκαηνπξγῷ,  θαηαζπαδόκεζα.   

 

Ἡκῶλ ἁπάλησλ πξνζηάηελ* ηῶλ ηε ηξπρσκέλσλ παληίαηο 

ζιίςεζη,* ἀλπκλήζσκελ  ζεόθξνλεο,* Ἰνπιηαλή ηήλ ἐιεήκνλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νῦλ πξνλνίᾳ Σνπ, Κόξε,* ἀπό θαξδίαο πξνζπίπηνκελ,* ηήλ  

βεβαίαλ  Σνπ  αἰηνύκελνη*  θαί  ἀλαγθαίαλ  πᾶζηλ  ἡκῖλ ἀληίιεςηλ. 

 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Ἐπόκβξηζνλ ἡκῖλ*  ηνῖο  πξνζπίπηνπζη  ζῇ  ράξηηη*  θαί  

αἰηνπκέλνηο ἀπό ζνῦ ηόλ  ἱιαζκόλ,* Ἰνπιηαλή ἐιεήκσλ θαί 

θηιάλζξσπε.  

 

Λάκςνλ ἐθ’ ἡκᾶο* ηαῖο εραῖο ζνπ ηήλ ηνῦ Πλεύκαηνο* 

θσηίδνπζαλ ςπράο καξκαξπγήλ,* ὡο ηνῦ Κπξίνπ δνύιε θαί 

ζεξάπαηλα.  

 

Ἔιακςηλ ἡκῖλ* ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ θαηάπεκςνλ*, ηνῖο 

πξνζηξέρνπζη ζῇ ζθέπῃ θαί λαῷ* ἐλ ᾧ θεῖηαη ηό ζόλ ιείςαλνλ ηό 

ἄθζαξηνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἤξζεζαλ πέξ* θεθαιῆο ηά ἁκαξηήκαηα,* πιήλ ἐπίθακςνλ 

ιηηαῖο Σνπ ηόλ Θεόλ* θαί Υἱόλ Σνπ,* ὦ Μεηξάλαδξε Παλύκλεηε. 

 

ᾨδή  ζη΄. Τήλ  δέεζηλ. 

Μπξίδεηο* κύξνηο ζνῦ ζείνπ ιεηςάλνπ,* ηάο ςπράο ηῶλ 

πξνζηόλησλ ζνη, Μῆηεξ,*  ἡ κπξεςόο ηῆο ἀγάπεο δεηρζεῖζα* θαί 

κπξνδόρνο ἐιένπο· κπξίδνπζα* ἀπνθνξάλ ηήλ ηῶλ πιεγῶλ,* ηῶλ 

ηῆο ςπρῆο θαί ηνῦ ζώκαηνο, ἔλδνμε.  

 

 

ιόθιεξνλ* ηόλ δπζσδίᾳ θαί ῥύπῳ* ιεινπζκέλνλ ηῇ ςπρῇ 

θαί ηό δέκαο,* ὡο κπξνδόρνο ηνῦ Μύξνπ ηνῦ Μόλνπ,* κπξῖζαη 

ζπεῦζνλ θαί ινῦζαη, Φηιάλζξσπε,* παληειεήκσλ Ἰνπιηαλή,* ηό ηῆο 

ἀγάπεο ηῆο ζείαο ἐθηύπσκα.  

 

Ναόλ Θενῦ* ηήλ νἰθνγέλεηαλ πνίεζνλ,* ζαῖο  ἐκπύξνηο  πξόο  

ηόλ  Κύξηνλ  πξεζβείαηο·* κήηεξ γάξ ὤθζεο θαιιίηεθλνο ἐλ πᾶζη,* 

εθξαηλνκέλε ἐπί ηέθλνηο θαί ραίξνπζα· δηό ὡο πξνζηάηεο  

ἀιεζῶο,* νἰθνγελείαο ηνῦ ιίθλνπ ηεηίκεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγάζελνλ,* ηνῖο δενκέλνηο, Παξζέλε,* θαί ἐπηθάκθζεηη θσλῇ 

ηῶλ ἱθεηῶλ Σνπ,* Φξηζηόλ  δπζώπεη Σνῦ  δεόκεζα, Κόξε,* ηνῦ  

ἐιεῆζαη  ἡκᾶο  ηνύο  πξνζηξέρνληαο,* πό  ηήλ  ζθέπελ  ηήλ  

ζεπηήλ* Σνῦ  ηῆο  Μεηξόο  Τνπ, Μαξία  Θεόλπκθε.  

 

Γηάζσζνλ* ηαῖο ηῆο Ἁγίαο  πξεζβείαηο Παληειεῆκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αηῇ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἐρνύζεο  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ*  θαί   ηῆο  Ἁγίαο  

ηαῖο  ιηηαῖο  Οἰθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  

ηόλ  ιαόλ  Σνπ.  

 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο δ΄. Ἐπεθάλεο ζήκεξνλ. 

Ἡ ηῆο ζείαο ράξηηνο πεπιεξσκέλε,* ηνῦ Φξηζηνῦ ζεξάπαηλα* 

κήηεξ ζεπηή Ἰνπιηαλή,* ἐλ επνηΐᾳ ἐθξαύγαδε,* δηά ἐιένπο ὁπίζσ 

Σνπ ἔδξακνλ. 
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Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ  ὡρ  θοῖνιξ  ἀνθήζει  καί  ὡζεί  κέδπορ  

ἡ  ἐν  ηῷ  Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι.Ση. Πεθςηεςμένοι  ἐν  ηῷ  οἴκῳ  

Κςπίος, ἐν  αὐλαῖρ  ηοῦ  Θεοῦ  ἡμῶν  ἐξανθήζοςζιν.  

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17 – ζη΄ 2). 

 

Δἶπελ  ὁ  Κύξηνο  ηνῖο  ἑαπηνῦ  καζεηαῖο· ηαῦηα  ἐληέιινκαη  

κῖλ, ἵλα  ἀγαπᾶηε  ἀιιήινπο. Δἰ  ὁ  θόζκνο  κᾶο  κηζεῖ, γηλώζθεηε  

ὅηη ἐκέ πξῶηνλ  κῶλ  κεκίζεθελ. Δἰ  ἐθ  ηνῦ  θόζκνπ  ἦηε, ὁ  

θόζκνο  ἄλ  ηό  ἴδηνλ  ἐθίιεη. Ὅηη  δέ  ἐθ  ηνῦ  θόζκνπ  νθ  ἐζηέ, 

ἀιι’ ἐγώ  ἐμειεμάκελ  κᾶο  ἐθ  ηνῦ  θόζκνπ, δηά  ηνῦην  κηζεῖ  κᾶο  

ὁ  θόζκνο. Μλεκνλεύεηαη  ηνῦ  ιόγνπ, νὗ  ἐγώ  εἶπνλ  κῖλ. Οθ  

ἔζηη  δνῦινο  κείδσλ  ηνῦ  θπξίνπ  αηνῦ. Δἰ  ἐκέ  ἐδίσμαλ  θαί  κᾶο  

δηώμσζηλ. Δἰ  ηόλ  ιόγνλ  κνπ  ἐηήξεζαλ θαί  ηόλ  κέηεξνλ  

ηεξήζνπζηλ. Ἀιιά  ηαῦηα  πάληα  πνηήζνπζηλ  κῖλ  δηά  ηό  ὄλνκά  

κνπ, ὅηη  νθ  νἴδαζη  ηόλ  πέκςαληά  κε. Δἰ  κή  ἦιζνλ  θαί  

ἐιάιεζα  αηνῖο, ἁκαξηίαλ  νθ  εἶρνλ. Νῦλ  δέ  πξόθαζηλ  νθ  

ἔρνπζη  πεξί  ηῆο  ἁκαξηίαο  αηῶλ.   ἐκέ  κηζῶλ  θαί  ηόλ  Παηέξα  

κνπ  κηζεῖ. Δἰ  ηά  ἔξγα  κή  ἐπνίεζα  αηνῖο, ἅ  νδείο  ἄιινο  

πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ  νθ  εἶρνλ. Νῦλ  δέ  θαί  ἑσξάθαζη  θαί  

κεκηζήθαζη  θαί  ἐκέ  θαί  ηόλ  Παηέξα  κνπ. Ἀιι’ ἵλα  πιεξσζῆ  ὁ  

ιόγνο  ὁ  γεγξακκέλνο  ἐλ  ηῶ  λόκῳ  αηῶλ, ὅηη  ἐκίζεζάλ  κε  

δσξεάλ. Ὅηαλ  δέ  ἔιζε  ὁ  Παξάθιεηνο, ὅλ  ἐγώ  πέκςσ  κῖλ  

παξά  ηνῦ  Παηξόο, ηό  Πλεῦκα  ηῆο  ἀιεζείαο, ὅ  παξά  ηνῦ  Παηξόο  

ἐθπνξεύεηαη, ἐθεῖλνο  καξηπξήζεη  πεξί  ἐκνῦ.  Καί  κεῖο  δέ  

καξηπξεῖηε, ὅηη  ἀπ’ ἀξρῆο  κεη’ ἐκνῦ  ἐζηε. Ταῦηα  ιειάιεθα  κῖλ, 

ἵλα  κή  ζθαλδαιηζζῆηε. Ἀπνζπλαγώγνπο  πνηήζνπζηλ  κᾶο, ἀιι’ 

ἔξρεηαη ὥξα  ἵλα  πᾶο  ὁ  ἀπνθηείλαο  κᾶο, δόμῃ  ιαηξείαλ  

πξνζθέξεηλ  ηῶ  Θεῶ.   

 

Γόμα. Ταῖο  ηῆο  Σῆο  Ἁγίαο…   

Καί  λῦλ. Ταῖο  ηῆο  Θενηόθνπ…    

 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο  πι. β΄. Ὅιελ  ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν  

με,  ὁ  Θεόρ,…    

Γεῦηε  Ἰνπιηαλήλ* ηήλ ηνῦ Λαδάξεβῳ ὕκλνηο*  θαί  ὡδαῖο 

ηηκήζσκελ,* νἱ  αηῇ πξνζπίπηνληεο  κεηά  πίζηεσο·* ηῷ  Θεῷ  αὕηε  

γάξ,* πέξ  ιανῦ  ἅπαληνο,* κεηά  δέζεσο  πξνζδέεηαη,* 
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ἐπηδαςηιεύνπζα* ἡκῖλ  ηήλ  ηνῦ Κπξίνπ  ἀληίιεςηλ*  θαί  Τνύηνπ  

ηήλ  ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο  βνήζεηαλ·* ραῖξε αηῇ 

βνῶληεο,* δνρεῖνλ  ηνῦ  Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  θαί  ηῆο  Αηνῦ   

παξαηάμεσο*  κέινο  ηηκηώηαηνλ.  

 

ᾨδή  δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

Ὕκλνο  ἡ  ζή  ἐθάλε* βηνηή  Κπξίῳ*  ηῷ  Θεῷ  ζνπ,  δηό 

ἀμηάγαζηε,* Ῥσζίαο  πέιεηο  θιένο* θαί Ἐθθιεζίαο δόμα,* ἥ  θαί  

ςάιιεη  θξαπγάδνπζα·* ὁ  Παηέξσλ  ἡκῶλ* Θεόο, εινγεηόο  εἶ. 

 

Μέγηζηα  ἐξγάδῃ* θαί  κεηά  ιῆμηλ, Μῆηεξ,* λῦλ  ζεκεῖα  θαί  

ζαύκαηα* ηεξάζηηα  ηνῖο  πᾶζη,* ηνῖο πόζῳ πξνζηνῦζη* θαη κεηά  

πόζνπ  θξαπγάδνπζη·* ὁ  Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο,  εινγεηόο  εἶ. 

 

Νόζσλ  πνιπηξόπσλ* ἰαηξόο  ἐδόζεο,* δηό ηά  πάζε 

ζεξάπεπζνλ,* πιεγάο  ηε  ἀνξάηνπο* θαί ηάο ὀξσκέλαο* ἡκῶλ, ηῶλ  

πίζηεη  βνώλησλ ζνί·* ὁ  Παηέξσλ  ἡκῶλ*  Θεόο,  εινγεηόο  εἶ.  

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Κόξε θαί Παξζέλε,* ἐπαίξνπζα  κή  παύῃο* ρεῖξαο  Υἱῷ  

Σνπ  θαί  Θεῷ·* ἀλάςπμνλ, Κπξία,* ςπράο  πεππξσκέλαο,* ηῶλ  

κεηά  πόζνπ  βνώλησλ  Σνη·* ραῖξε  νξάληε  ιηκήλ,*  πάλησλ  ηῶλ  

ζσδνκέλσλ. 

 

 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ  Βαζηιέα. 

Ἅπαληεο πίζηεη*  εἰιηθξηλεῖ  πξνζηῶκελ,* ηῇ  ζήθῃ  ηῶλ  

ζεπηῶλ ζνπ  ιεηςάλσλ,* ςπρῶλ  ηε  θαί  ζσκάησλ*  ιακβάλνληεο  

ηήλ  ῥῶζηλ.  

 

Ναόο  θαί  ιάξλαμ* κεηξόο ηῆο θηιαλζξώπνπ,* ἱαηξεῖνλ  ἱεξόλ 

πξόθεηληαη  ηνῖο  πᾶζη,*  ηῶλ  ηηκώλησλ  αηῆο* κλήκελ ηήλ 

ζεηνηάηελ. 

 

Τόλ Ἐιεήκνλα* Θεόλ, Μῆηεξ ἐκηκήζσ* δηό πξνζηάηεο ἡκῶλ 

θαί ἔθνξνο λῦλ πέιεηο,* ἐιεεκνζύλεο* ῥαίλνπζα ηήλ δξόζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὦ ηῆο ςπρῆο κνπ* δεηλῆο ἀνξαζίαο·* θσηαγώγεζόλ κελ  Σύ,* 

θσηόο  ἀθηίζηνπ  Μῆηεξ,* ηνῦ  δενκέλνπ* ηπρεῖλ  ηνῦ  Σνῦ  ἐιένπο.  

 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Νηθήζαζα ηόλ θόζκνλ,* ἐλ πόιῳ ἐπηπνιεύεηο* θαί ηαῖο Ἁγίσλ 

ρνξείαηο εθξαίλεη λῦλ,* ἡκῖλ ὀκβξίδνπζα ἀθεηδῶο,* ηνῦ 

Παξαθιήηνπ ηήλ δξόζνλ ηνῦ Πλεύκαηνο.  

 

Ἴδε  κνπ  ηήλ  πησρείαλ,* ηνῦ  ηαῦηα  ζηηρνπξγνῦληνο*  θαί  

ζαῖο  πξεζβείαηο  πξόο  Κύξηνλ πινύηηζνλ* δηςῶζαλ  ηήλ  ἐκήλ  

ςπρήλ,* ηῶλ  δσξεῶλ  θαί  ραξίησλ  ηνῦ  Πλεύκαηνο.  

 

Ὄγθνλ ἀλνκηῶλ κνπ*  θαί ηῶλ  πηαηζκάησλ  ιῦζνλ,*  ηό  δέ 

ρεηξόγξαθνλ, Μῆηεξ, δηάξξεμνλ*  ηῆο  ἁκαξηίαο, ηνῦ  ηήλ  ζήλ*  

ἁγίαλ  κλήκελ  ηνῖο πᾶζη  θεξύηηνληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξαλ ἡ  ηεθνῦζα,* Παξζέλε  Θενηόθε,* ζύλ  ηῇ ζίᾳ 

Κπξίῳ  πξεζβεύζαηε,* ἵλα  δσξήζῃ  πᾶζηλ  ὡο  Θεόο,* 

ἁκαξηεκάησλ  ηήλ  ιύζηλ  θαί  ἄθεζηλ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ  ὡο  ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο  ηῶλ  Γηθαίσλ  ἡ  θαιινλή,* Ἰνπιηαλή ζεία,*  ηῆο 

Ῥσζίαο  ὁ ζηνιηζκόο·* ραίξνηο  νἰθνγελείαο  ἡ ἀπό Θενῦ  

πξνζηάηεο,* πάλησλ  ηῶλ  ξζνδόμσλ*  εραῖο  Σνπ  πξόκαρνο. 

 

Φαίξνηο  ἡ  Ῥσζίαο  γόλνο  ιακπξά,*  πόιεσο ηνῦ Μνύξσκ* 

πνιηνῦρνο  θαί  βνεζόο,*  πάλησλ  ξζνδόμσλ  ηῶλ  

ἐπηθαινπκέλσλ,*  ηήλ  Σήλ  ζεξκήλ  πξεζβείαλ*  θαί  ηήλ  

ἀληίιεςηλ. 

 

Ἁγία γιπθπηάηε Μῆηεξ ἡκῶλ, ηνύο ζνί  πξνζθπγόληαο*  

ζπεῦζνλ  ηνῦ  ζῶζαη  ηῶλ  πνλεξνῦ*  πξνζβνιῶλ  καηαίσλ*  θαί  

ηείρηζνλ  εραῖο  ζνπ,* πάληαο  ηνύο  ξζνδόμνπο,* ηνύο  

ἀλπκλνῦληαο  ζε.  
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Τνύο  ἀζξνηδνκέλνπο  ηῷ  ζῷ λαῷ,* ἀνξάησλ  πάληαο,* 

ὁξαηῶλ  ηε  ἐπηβνπιῆο,* ἡκᾶο  ηπξαλλνύλησλ,  δεόκεζα  ῥπζζῆλαη,* 

πό  ηῆο  ράξηηόο  ζνπ,* Μῆηεξ  ἀνίδεκε.  

 

Τά  πεππξσκέλα  βέιε  ηά  ηνῦ  ἐρζξνῦ,* ἐλέδξᾳ  παγίδσλ*  

δηαζθέδαζνλ  ἐμ  ἡκῶλ,* ηῇ  δπλάκεη, Μῆηεξ, ηῇ  ἐθ  Θενῦ  

δνζείζῃ,* ὅπσο  αηῶλ  ῥπζζέληεο*  ζέ  κεγαιύλνκελ.  

 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί,* Πξόδξνκε  Κπξίνπ,* 

Ἀπνζηόισλ  ἡ  δσδεθάο,* νἱ  Ἅγηνη  Πάληεο  κεηά  ηῆο  Θενηόθνπ,* 

πνηήζαηε  πξεζβείαλ*  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο. 

 

Τό  Τξηζάγηνλ….    

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο  πι. α΄. Τόλ  ζπλάλαξρνλ  Λόγνλ. 

Τῶλ ἐλ θόζκῳ πξαγκάησλ ηήλ καηαηόηεηα,* Οξαλῶλ 

Βαζηιείαο ραξάλ ηήλ κέλνπζαλ* θαηαλνήζαζα, ζεκλή,* ηαύηεο 

ηεηύρεθαο*, δη’ ἐξγαζίαο ἀξεηῶλ* ηῆο πξόο πιεζίνλ ἀγάπεο·* δηό ἐλ  

ὕκλνηο  εήρνηο,* ὡο  θεθηεκέλελ  παξξεζίαλ,* Ἰνπιηαλή ζέ  

καθαξίδνκελ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Γεῦηε  πξνζθπλήζσκελ  πηζηνί,* ἱεξάλ  εἰθόλα  θαί  ζήθελ  

ζείνπ  Λεηςάλνπ  ηε,*  Ἰνπιηαλῆο ζεόθξνλνο,  ἡκῶλ πξνζηάηηδνο*  

θαί ηαύηῃ πξνζείπσκελ* ζεκλῶο κεισδνῦληεο,* ραῖξε εσδέζηαηνλ  

δνρεῖνλ  Πλεύκαηνο·* δόμα  ηῆο  Φξηζηνῦ  Ἐθθιεζίαο,* ἡκῶλ  δέ  

πξνζηαζία  ἐλ  ἀλάγθαηο,* πάλησλ   ξζνδόμσλ ηε   ἡ  ἀληίιεςηο. 

 

Γέζπνηλα  πξόζδεμαη* ηάο δεήζεηο ηῶλ  δνύισλ  Σνπ*  θαί  

ιύηξσζαη  ἡκᾶο*  ἀπό  πάζεο  ἀλάγθεο  θαί  ζιίςεσο. 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ*  εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη,*  Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ,* 

θύιαμόλ  κε  πό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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