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11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΟΥ 

ΘΔΟΓΟΙΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ 
 

Γί’ εὐχῶν ηῶν ἁγίων παηέπων ἠμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Χπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καί ζῶζον ἠμᾶρ. Ἀμήν. 

Κύξηε Εἰζάθνπζνλ, κεζ’ ὅ ηὸ Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ηὸ ἑμῆο 

Τξνπάξην. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Σνὺο πξνζπειάδνληαο ηῇ ζείᾳ κνλῇ ζνπ, θαὶ ηὴλ ζεξκήλ ζνπ 

ἀξσγὴλ ἐθδεηνῦληαο, ηξηζκάθαξ Θενδόζηε, ζαπκάησλ πεγή, ῥῦζαη 

ἐθ ηῆο ὄθεσο ἀλεθέζηνπ καλίαο, θαὶ ρνξήγεη δύλακηλ, ὑγίεηαλ θαὶ 

ῥζηλ, ἵλα ζὲ πάληεο κέιπσζηλ ᾠδαῖο, ὡο ἰαηξεῖνλ ἀδάπαλνλ 

πίζηεσο.  

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε... 

 

Δἶηα ὁ Ν΄ ψαλμόρ, καὶ ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκποζηιχίρ: 

 ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΛΙΣΑ ΠΡΟ ΘΔΟΝ ΑΙΣΟΤΜΑΙ. 

Υ(αξαιάκπνπο). 

 

ᾨδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Θεὸλ ηὸλ εἰξήλαξρνλ θαὶ δσῆο, ηὸλ δόηελ ἀπαύζησο θαζηθέηεπε 

ηνῖο πηζηο, αἰηνῦζη ηὴλ ζὴλ ζεξκὴλ πξεζβείαλ, ῥζηλ δηδόλαη, 

θιεηλὲ Θενδόζηε. 

 

ξήκνπ ζεόθξνλ ὑθεγεηά, ὑςηθνκε θνῖλημ, θαὶ δξνζίδνπζα 

Ἀεξκώλ, ἀπέιαζνλ λέθε ηῆο ςπρῆο κνπ θαὶ ζετθὴλ δξόζνλ ηαύηῃ 

ἐπόκβξεζνλ. 

 

Ὁζίσλ πνιύηηκε ζεζαπξέ, θνηλνῦ βίνπ πξηε, Θενδόζηε ἱεξέ, 

ὁζίσο ἀλύζαη κὲ ηὸλ βίνλ ἐλ ςπρηθῇ ἠξεκίᾳ ἀμίσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γπζώπεη, Παλύκλεηε ἐθηελο, ηὸλ ηῆο ὑθειίνπ, Κηίζηελ κόλνλ 

ζνθὸλ Θεόλ, ὡο κήηεξ Αὐηνῦ πξνζθηιέζηαηε, πέκςαη ἡκῖλ ηὸ 

Αὐηνῦ ζεῖνλ ἔιενο. 
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ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 

Ὁζηώηαηε πάηεξ, Μσγαξηζζνῦ θαύρεκα, Βεζιεὲκ ηὴλ ἔξεκνλ 

πᾶζαλ ὁ πόλσλ πιήζεζη, θαζαγηάζαο Υξηζηῶ, ὑπὲξ ἡκλ ηλ 

ηηκώλησλ, ηὴλ ζὴλ κλήκελ πξέζβεπε, ὦ Θενδόζηε. 

 

ηύινο ὤθζεο ἀδύγσλ, θαζεγεηὴο πάλζνθνο, θαὶ ἀθέζησξ ηλ 

ἱθεηλ ζνπ πάλπ ηαρύηαηνο, δηὸ πξνζπίπηνληέο ζνη, ἀλαβνκελ ἐθ 

πάζεο, ζπκθνξᾶο ἀπάιιαμνλ, Πάηεξ ζνὺο πξόζθπγαο. 

 

Ἱθεηεύνκελ βέιε, ηνῦ κηαξνῦ δξάθνληνο, ἀθ’ ἡκλ ἀπέιαζνλ 

ηάρνο, ἀζθεηηθώηαηε, ὁ ηῇ δπλάκεη Υξηζηνῦ, θαηαηξνπώζαο ηὸλ 

πιάλνλ, θαὶ Αὐηνῦ ηῇ ράξηηη, δάθλαο δξεςάκελνο. 

 

Θεοηοκίον. 

Οὐξαλλ ὑπέξηεξα, ἡ ηὸλ Υξηζηὸλ Κύξηνλ, ἐλ ηῇ ζῇ λεδύτ 

ἀθξάζησο, Κόξε, ρσξήζαζα, ηῆο ζῳδνκέλσλ ηπρεῖλ, κεξίδνο ἐλ ηῇ 

ἡκέξᾳ. Ἄζπηιε, ηῆο θξίζεσο πάληαο ἀμίσζνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐμ ἀῤῥώζηηαο ινηκώδνπο θαὶ πάζεο βιάβεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ θξαηαηᾷ πξεζβείᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, θαλέ, Θενδόζηε, 

κνλνηξόπσλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ... 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Υαξίησλ θξαηήξ, θαὶ θξέαξ ἀλεμάληιεηνλ, ζαπκάησλ πνιιλ 

ἐπώθζεο, Θενδόζηε δηὸ πάληεο ζπεύδνληεο ηῇ ζεξκῇ, ζνθέ, 

ἀληηιήςεη ζνπ ἐθ ραιεπλ θηλδύλσλ, ζπκθνξλ θαὶ βιάβεο ηαρέσο 

ἐθιπηξνύκεζα. 

 

ᾨδὴ δ´. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὑπὲξ θύζηλ ηὴλ βξόηεηνλ, ἠγσλίζσ ὄιβηε Θενδόζηε, ηλ ςπρλ 

ζεξάπνλ γλήζηε, θαὶ ηλ ζιηβνκέλσλ θαηαθύγηνλ. 

 

Λεζηξηθὰο ἀπνδίσμνλ, ἐπηζέζεηο πάηεξ ἐθ ηλ ηηκώλησλ ζε, θαὶ 

γαιήλελ ἐπηβξάβεπζνλ, ηαῖο ςπραῖο αὐηλ, ὦ Θενδόζηε. 

 

Ἰαηξεῖνλ ἀδάπαλνλ, ηὸ ζεπηὸλ ζεκλεῖόλ ζνπ ἀλαδέδεηθηαη, 

ἀπειαῦλνλ ἅπαλ λόζεκα, ἐθ ηλ ἱθεηλ ζνπ, Θενδόζηε. 
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Θεοηοκίον. 

Σίο ἀμίσο ὑκλήζεη ζνπ, ἔλδνμε Παληάλαζζα ηὰ ζαπκάζηα, 

ἐθβνκελ νἱ πξνζηξέρνληεο, ηῇ ἀθαηαπαύζηῳ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηιζον ἡμᾶρ. 

Ἄδνληεο θαηδξο, ηὰ ζὰ ηίκηα παιαίζκαηα, θαὶ ηνὺο πόλνπο ζνπ 

βνκελ ἐθ παζλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο ζπληεξεῖ, θιεηλέ, ἀπήκνλαο. 

 

ηέθνο ἐθ Θενῦ, Θενδόζηε ἀπείιεθαο, ηλ ζλ ἀγώλσλ θαὶ λῦλ 

ηὸλ Λπηξσηήλ, θαζηθεηεύεηο ὑπὲξ ηλ πηζηο ηηκώλησλ ζε. 

 

Πᾶζαλ ινηκηθήλ, θπγαδεύεηο λόζνλ Ὅζηε, ηῇ ζηεῤῥᾷ ζνπ 

παῤῥεζίᾳ πξὸο Θεόλ, ηλ ἐλ ἐξήκῳ ἀδύγσλ ὦ ἀθξνζίληνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη Μαξηάκ, ἐθ ιηκνῦ ζεηζκνῦ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο 

θξαπγάδνληαο ἐλ πίζηεη ἀθιηλεῖ· ραίξνηο ηνῦ θόζκνπ, Μεηξόζεε, 

παξακύζηνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Οἱ κώισπεο, ηῆο ςπρῆο πξνζώδεζαλ, ηῆο δπζηήλνπ κνπ ἀδύγσλ 

Ἀιείπηα, θαὶ δπζσδίαλ θξηθηὴλ ἐκπνηνῦζηλ, ἀιιὰ πξνζηξέρσλ ηῇ 

ζείᾳ δπλάκεη ζνπ, ἀλαβν ζνη εὐιαβώο, ηὰο πιεγάο κνπ ηαρὺ 

ἀπνμήξαλνλ. 

 

ηελώζεσο, ιππεξάο, θαθώζεσλ θαὶ ζθαλδάισλ ἀπνιύηξσζαη 

ηάρνο, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο ὡο πέλεηα πάιαη, ἐθ ηνῦ ζπκνῦ δηαζώζαο 

ηνῦ ιένληνο, θηιάλζξσπε ζαπκαηνπξγέ, ἀζθεηὰ γεξαξέ, Θενδόζηε. 

 

Θεξάπεπζνλ, ηῆο ςπρῆο κνπ ηξαύκαηα θαὶ ηνῦ ζώκαηνο πνιιὰο 

ἀιγεδόλαο, ὁ ζεξαπεύζαο γπλὴλ ἁςακέλελ ηνῦ ζνπ θξαζπέδνπ, 

ζνθὲ Θενδόζηε, ἐμ ἀληάηνπ θαὶ δεηλῆο ἀζζελείαο, δπλάκεη ηῆο 

πίζηεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

θύθισζαλ, ὥζπεξ ηίγξεηο ἄγξηαη, ηὴλ ςπρήλ κνπ θαὶ ἀθόξεζηνη 

θύλεο, ἁγλὴ Παξζέλε ζεόλπκθε Κόξε, αἱ ηνῦ δνιίνπ δπλάκεηο θαὶ 
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ἕιθνπζη, πξὸο ᾌδελ ηαύηελ πιὴλ ζαῤῥλ, ηῇ ζῇ ζθέπῃ ηαρὺ 

δηαζῴδνκαη. 

 

Γηάζσζνλ, ἐμ ἀῤῥώζηηαο ινηκώδνπο θαὶ πάζεο βιάβεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ θξαηαηᾷ πξεζβείᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, θαλέ, Θενδόζηε, 

κνλνηξόπσλ. 

Ἄχπανηε... 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ἡγεκλ ηῆο θνηλῆο βηνηῆο ηε θαὶ πξώηαξρε, ἀξεηλ ζετθλ ὅξνο 

ὄλησο ὑςίινθνλ, κὴ παξίδῃο ἀπεγλσζκέλαο, Ὅζηε, θσλὰο ηλ 

πξνζθύγσλ ζνπ, ἀιιὰ ηαρύ, ηῶ Λπηξσηῇ ζνπ ἐθηελο, Θενδόζηε, 

πξέζβεπε, ἵλα ἐμ ἀκεηξήησλ θηλδύλσλ θαὶ ἀιγεδόλσλ ῥπζζκελ 

ἅπαληεο ἡκεῖο νἱ ηὴλ κλήκελ ζνπ γεξαίξνληεο. 

 

Πποκείμενον: Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

αὐηοῦ. 

η.: Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων ὧν ἀνηαπέδωκεν 

ἡμῖν; 

Εὐαγγέιηνλ. (Λνπθ. ζη΄, 17-33) 

 

Γόξα: Ταῖς ηῶν ζῶν Ἁγίων... 

Καὶ νῦν: Ταῖς ηῆς Θεοηόκοσ... 

η.: Ἐλεῆμον, ἐλέηζόν με ὁ Θεός... Ἦχορ πλ. β΄. 

Κιῆκα ὥζπεξ δίθαηνο, ἐλ ηνῦ Κπξίνπ ηῶ νἴθῳ, θπηεπζὲλ 

ἐμήλζεζαο, βόηξεηο ἐλαζθήζεσο θαὶ πξαόηεηνο, ἐμ ὧλ θαὶ 

ηξέθνληαη, νἱ ζὲ ἀλπκλνῦληεο, θαὶ πξνζηξέρνληεο ζῇ ράξηηη, ἐλ ηῶ 

ηεκέλεη ζνπ, ηῶ ζεπηῶ θαὶ πίζηεη ηὸλ Κύξηνλ, ηνῦ θόζκνπ ζεῖνλ 

ἥιηνλ θαὶ Θεὸλ ηλ ὅισλ δνμάδνπζη, θιένο κνλνηξόπσλ, ζνθίαο 

Θενδόζηε θξνπλέ, κὴ κὲ παξίδῃο ηὸλ ἄζιηνλ, ηὸλ παξαθαινῦληά ζε. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὁινλύθηνηο θακάηνηο, πξνζεπραῖο ἀζηγήηνηο, λεζηείαηο δάθξπζη, 

θαὶ θιίζεζη γνλάησλ ηνῦ πιάλνπ ἐηξνπόζσ ηὰο ὀξδάο, Θενδόζηε, 

θαὶ λῦλ ἐλ πόιῳ νἴθσλ ὑπὲξ ἡκλ πξεζβεύεηο. 

 

Γνεξο ἱθεηεύσ, ζὲ ἐξήκνπ πνιίηα ὦ Θενδόζηε, ἀπὸ ινηκώδνπο 

λόζνπ, ἀλάγθεο ηε θαὶ βιάβεο ἀζηλῆ δηαθπιάηηε, θάκε ηὸλ 

κέιπνληά ζε, ἀπαύζησο εἰο αἰλαο. 
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Ἀζσκάησλ ηνῖο δήκνηο θαὶ ὁζίσλ ηαῖο ηάμεζη, Θενδόζηε, 

ἀξηζκεζεὶο πξεζβεύεηο ὑπὲξ ηλ ζὲ ηηκώλησλ ηῶ Γεζπόηῃ ηῆο 

θηίζεσο, γεώξγηνλ ἀξεηλ θαὶ ζηῦιε ἐγθξαηείαο. 

Θενηνθίνλ. 
Ἰαηξὸλ ζὲ πινπηνῦκελ, Ὑπεξύκλεηε Κόξε, ἐλ γῇ ζεηόηαηνλ, θαὶ 

εὐζεβεῖ ηῇ πίζηεη, δεόκεζά ζνπ ηάρνο, πᾶζαλ λόζνλ ἀπέιαζνλ, 

ἐπώδπλνλ ἀθ᾿ ἡκλ, ηλ ζὲ κεγαιπλόλησλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Σλ κνλαδόλησλ, ὑπνγξακκὲ θαὶ ἐξήκνπ, πνιηνῦρε Θενδόζηε 

ηξηζκάθαξ, κέκλεζν ηλ πίζηεη ζὲ ἀλπκλνινγνύλησλ.  

 

Ὁζίσλ πέιεηο, παλεπθιεὴο ὑθεγήησξ, Θενδόζηε, ηλ θνηλνβίσλ 

πξηε, θαὶ ζεξκὸο κεζίηεο ἡκλ πξὸο ηὸλ σηῆξα. 

 

Ὕκλνλ ζνὶ ςάιιεη, ἡ ηλ πηζηλ ζνπ ρνξεία, ἐλ κνλῇ ζνπ 

Θενδόζηε, ηῇ ζείᾳ, ζπεύδνπζα ἐλ δίλαηο ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ἁγία, πξὸο ἀθζαξζίαο ιεηκλαο, ὀιηζζήζαληαο θζνξᾷ ηῆο 

ἁκαξηίαο, ἴζπλνλ ζνὺο δνύινπο, ηνὺο ζὲ δνμνινγνύληαο. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἀθνίκεηνο πξνζηάηεο ηῆο κνλῆο ζνπ πέιεηο θαὶ ἀληηιήπησξ 

ηαρὺο ηλ ηηκώλησλ ζέ, Κνηλνβηάξρα ζεόθξνλ, ὦ Θενδόζηε. 

 

ζαη ηὸλ Κηίζηελ ὑπὲξ ηλ ηὴλ ζὴλ κλήκελ ἐπηηεινύλησλ, 

ζνθὲ Θενδόζηε, θαὶ εὐθεκνύλησλ ἀπαύζησο ηὰ ζὰ παιαίζκαηα. 

 

Υαξίησζνλ, ἐξήκνπ θιέτζκα, ηνὺο πόζῳ πξνζπεθεπγόηαο ηῇ 

ζείᾳ πξεζβείᾳ ζνπ θαὶ εἰξελαῖνλ ηὸλ βίνλ ηνύηνηο ζὺ δώξεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλάθηνξνλ ηνῦ Κηίζηνπ πάγρξπζνλ θαὶ ζξόλε Αὐηνῦ πνιύηηκε, 

θόζκνπ Παληάλαζζα, ηῆο θθιεζίαο ηὰ ζθάλδαια ηάρνο θόπαζνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ. Καὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Σὴλ θνηλὴλ ἐδίδαμαο βηνηὴλ, ἐλ ηαῖο ζείαηο κάλδξαηο Θενδόζηε 

ἱεξέ, θαὶ ηαῖο ζλ δαθξύσλ, ῥναῖο ηὸ ηῆο ἐξήκνπ, θαηήξδεπζαο 

πακκάθαξ, ἄγνλνλ ἔδαθνο. 
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Ὕςνο δπζαληίβιεπηνλ ἀξεηλ, ἴλδαικα ζνθίαο Θενδόζηε ἱεξέ, 

ηῆο θνηλῆο ἐλ κάλδξαηο, βηώζεσο ἡγήησξ, θαὶ θιέτζκα ἀδύγσλ 

ὤθζεο ζεόζδνηνλ. 

 

Κνηλνβίσλ πξηε θαὶ εὐζαιέο, ἄλζνο ηῆο ἐξήκνπ Θενδόζηε ηὸλ 

Θεόλ, ἐθηελο δπζώπεη, ὑπὲξ ηλ ἀλπκλνύλησλ, ηλ ζλ ζηεῤῥλ 

ἀγώλσλ ηὰ θαηνξζώκαηα. 

 

θ δεηλλ παληνίσλ ηὴλ ζὴλ κνλήλ, ἄηξσηνλ ζπληήξεη Θενδόζηε 

ἱεξέ, θαὶ ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ἐθ ηῆο ηνῦ παιακλαίνπ, καλίαο ἵλα 

πάληεο ζὲ κεγαιύλνπζη. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ. εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τξηζάγηνλ. 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Σῆο θνηλῆο ηλ ἀδύγσλ βηνηῆο ὤθζεο πξώηαξρνο, ἡγεκώλ ηε 

Πάηεξ Ὁζίσλ θαιινλὴ Θενδόζηε, ἐθ ῥίδεο γὰξ ηηκίαο ἐθθπείο, 

ἀλέζειαο θαξπνὺο ηλ ἀξεηλ, ηνὺο πξνμέλνπο ζσηεξίαο. Γηὸ ζνὶ 

γεζνζύλσο ἀλαθξάδνκελ· δόμα ηῶ ζὲ δνμάζαληη Υξηζηῶ, δόμα ηῶ 

ζὲ ζαπκαζηώζαληη, δόμα ηῶ ὁδεγόλ ζε πξὸο δσήλ, ἄιεθηνλ 

δείμαληα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Πξηε θνηλνβίσλ ἱεξέ, πξόηππνλ ζεπηὸλ κνλνηξόπσλ, ζενεηδὲο 

ἀζθεηά, ῥῦζαη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ ἐμ ἐλεζηώζεο θζνξᾶο δπζκελνῦο ηνῦ 

ἀιάζηνξνο καλίαο θαὶ βιάβεο, ἵλα κεγαιύλσκέλ ζε εἰο αἰλα 

θαηδξο, πάηεξ Θενδόζηε ζεῖε, ζθέπε θξαηαηά ηε θαὶ ηεῖρνο ηλ 

πξνζπειαδόλησλ ηῶ ηεκέλεη ζνπ. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη…. Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ….  

Γί’ εὐχῶν ηῶν ἁγίων παηέπων ἠμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Χπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καί ζῶζον ἠμᾶρ. Ἀμήν. 
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