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26 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Όζην Κιήκε ηνλ ελ ησ Όξεη ηνπ Σαγκαηά 

Αζθήζαληα 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                                  Ἦρνο δ’`. Ὁ ὑςσζείο. 
Σῶ ηνῦ Υξηζηνῦ ὁζησηάηῳ πξνζδξάκσκελ, νἱ λόζνηο ραιεπαῖο 

θαηαθείκελνη, ἐλ θαηαλύμεη θξαπγάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο, Ἅγηε 

βνήζεζνλ, Κιήκεο Παηήξ ζεόθξσλ, ζπεῦζνλ ἐμεινῦ ἡκᾶο ηῆο 

δεηλῆο ἀζζελείαο, κή ἐγθαηαιείπῃο ἡκᾶο, ηνύο πξνζθπλνῦληαο ηήλ 

πάληηκνλ Κάξαλ ζνπ. 

                                                Γόμα. 
Οἱ π’` ὀδπλλ ραιεπλ θαηερόκελνη θαί ἀζζελείαηο θαί ζπκθνξαῖο 

θαηαηξπρόκελνη, κεηά θιαπζκλ ζηελάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο, 

δξάκσκελ δαθξύνληεο, ζενθόξνπ ηῆ θάξα, θξάδνληεο ἐθ πίζηεσο: 

ἰαηξέ ηλ λνζνύλησλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο κάθαξ πξόο Θεόλ, ῥῦζαη 

ἡκᾶο πνιπηξόπσλ θαθώζεσλ. 

                                         Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Ο ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

αλάμηνη˙ εηκή γάξ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐξξύζαην, ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σίο δε δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; νθ 

ἀπνζηκελ Γέζπνηλα ἐθ ζνπ˙ ζνύο γαο δνύινπο ζῴδεηο ἀεί ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

Δἶηα ὁ Ν’ (50) Ψαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 
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Δἶηα ὁ Καλώλ 

             Ἦρνο πι. δ’`. ᾨδῇ ἀ`. Ὑγξάλ δηνδεύζαο.  

Νόζῳ ζπλερόκελνο ραιεπή, πξόο ζε θαηαθεύγσ, ηήλ γείαλ 

ἐπηδεηλ, ὦ πάηεξ ζεόθξσλ Κιήκεο, ηαρύο λῦλ ἰαηξόο ἐπηθάλεζη. 

Πεηξαζκλ θινλνῦζη κνη πξνζβνιαί, δεηλῆο ἀζπκίαο, ἐκπηπιώζαη 

κνπ ηήλ ςπρήλ, γαιήλελ παξάζρνπ ὁζηώηαηε πάηεξ, ηῶ ηῆ ζεία θάξα 

ζνπ πίζηεη πξνζηξέρνληη. 

Υξηζηόλ ηόλ σηῆξα, πάηεξ ζνθέ, δπζώπεη ἀπαύζησο ιπηξσζῆλαη 

κε ηλ δεηλλ, ζύ γάξ λῦλ πξνζθεύγσ πακκάθαξ ζεόθξσλ, πλεῦκα 

ἐληείλσ θαί δηάλνηαλ. 

                                            Θενηνθίνλ. 
Ννζνῦληα ηό ζκα θαί ηήλ ςπρήλ, ἐπηζθνπῆο ζείαο θαί πξνλνίαο 

ηῆο παξά ζνπ, ἀμίσζνλ κόλε Θενκήησξ, ὡο ἀγαζή ἀγαζνῦ ηε 

ινρεύηξηα. 

                             ᾨδῇ γ`. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα. 
ύ ἡκλ βνήζεηα, ὦ Κιήκεο ζεόθξσλ καθάξηε, ζύ ἰαηξόο παζλ 

ἀληάησλ, θαί δεηλλ ἀπνιύηξσζηο. 

Κάξα ζνπ ἡ πάλζεπηνο, πεγάδεη ἀθζόλσο ηά ζαύκαηα, πᾶζη πηζηνῖο, 

ηνῖο πξνζθαινπκέλνηο, εἰο παζλ ἀπνιύηξσζηο. 

Ξέλα θαί παξάδνμα, βιύδνπζη ζαύκαηα ἔλδνμε, θᾶξαο ηῆο ζήο, ηνῖο 

πηζηο αἰηνῦζη, ηήλ ζεξκήλ ζνπ ἀληίιεςηλ. 

                                      Θενηνθίνλ. 
Γόο ἡκῖλ βνήζεηα, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ Πάλαγλε, ηάο πξνζβνιάο 

ἀπνθξνπνκέλε, ηλ δεηλλ πεξηζηάζεσλ. 

Γηάζσζνλ ἐθ λνζεκάησλ ηνύο δνύινπο ζνπ Πάηεξ, ὅηη πίζηεη κεηά 

Θεόλ εἰο ζε θαηαθεύγνκελ, ηήλ Κάξαλ ζνπ πξνζθπλνῦληεο ἐθ 

πόζνπ. 

πίβιεςνλ ἐλ εκελεία παλύκλεηε Θενηόθε ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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                        Αἴηεζηο θαί ηό θάζηζκα. 

                        Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 
Ννζνῦληαο ἡκᾶο, θαί πίζηεη θαηαθεύγνληαο, πξόο ζθέπελ ηήλ ζήλ 

Κιήκεο` πάηεξ καθάξηε, ἴαζαη ηαρέσο δεόκεζα, ὡο ἰαηξόο 

παλάξηζηνο` θαί ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἐθ πόζνπ ηήλ Κάξαλ 

γεξαίξνληαο. 

                             ᾨδῇ δ’`. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σνύο ζνξύβνπο ηνῦ βίνπ κνπ, Ὅζηε θόπαζνλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, 

θαί ηόλ θιύδσλα θαηεύλαζνλ, ηλ παζλ ςπρῆο θαί ηνῦ ζαξθίνπ 

κνπ. 

Ὁ Υξηζηόο ὀλ ἐπόζεζα, θαί δη’ ὀλ ἡγήζσ πάληα ὡο ζθύκβαια, 

θεθαιήλ ζήλ ἐδσξήζαην ηνῖο λνζνῦζη κεγίζηελ βνήζεηαλ. 

Ἀπνιαύνληεο πάληνηε, Κιήκεο ζεόθξσλ ηλ δσξεκάησλ ζνπ, 

ἀλακέιπνκελ ἐθύκληνλ, νἱ γηλώζθνληεο ζε εεπήθννλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Οἱ ἐιπίδα θαί ζηήξηγκα, θαί ηῆο ζσηεξίαο ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, 

θεθηεκέλνη ζε Παλύκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο ἐθιπηξνύκεζα. 

                                 ᾨδῇ ἕ`. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ἔκπιεζνλ ραξάο, Κιήκεο ηήλ ἐκήλ ςπρήλ, βεβπζηζκέλελ ἐλ 

πεξηζηάζεζη, θαί ἐπηθνξαῖο ἀληαξαῖο θηλδπλεύνπζαλ. 

Λύηξσζαη ἡκᾶο, Κιήκεο Πάηεξ ζνθέ, ὡο παξξεζίαλ ἔρσλ πξόο 

Κύξηνλ, θαί δπζώπεη ἐθηελο πέξ ἡκλ ηόλ Θεόλ. 

Παῦζνλ ηήλ δεηλήλ, ηῆο ἐκῆο ςπρῆο ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο ζνπ 

ἀμίσζνλ, θαί ηήλ γείαλ ηήλ πξεζβείαλ ζνπ παξάζρνπ κνη. 

                                         Θενηνθίνλ. 
Ἴαζαη Ἁγλῇ, ηλ παζλ κνπ ηήλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο ζνπ 

ἀμηώζαζα, θαί ηήλ γείαλ ηῆ πξεζβεία ζνπ παξάζρνπ κνη. 

                               ᾨδῇ ζη`. Ἱιάζζεηη κνη Σσηήξ. 
Ἡ ζή ζεπηῇ θεθαιῇ, ζεόζελ ράξηλ ἐδέμαην, ἰᾶζζαη πάζεκα βξνηλ, 

ἐιαύλεηλ ηε δαίκνλαο, ινηκῶ ζπζρεζέληαο ηε, θαί παλώιε ηαρέσο 

ζεξάπεπζνλ. 
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βίσζαο ἐπί γῆο ὡο ἄζαξθνο παλανίδηκε, ἰζάγγεινλ δε ηηκήλ, 

Υξηζηόο ζνη δεδώξεηαη, δηό θαί ἡ θάξα ζνπ πεγάδεη ὡο θξήλε, ηνῖο 

λνζνῦζη ηά ἰάκαηα. 

Ἡ Βνησηία ἐπί ζνη, δηθαίσο κάθαξ ἁβξύλεηαη, αγκαηίνπ δε κνλή 

γεζνζύλσο ἀγάιιεηαη, ηήλ πάληηκνλ ἔρνπζα θεθαιήλ ζνπ, Πάηεξ 

ζεζαπξόλ ὤζπεξ πνιύηηκνλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Ῥπζζείεκελ ηλ δεηλλ πηαηζκάησλ ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήησξ 

Ἁγλῇ θαί ηύρσκελ πάλαγλε ηῆο ζείαο ἐιιάκςεσο, ηνῦ ἐθ ζνπ 

ἀθξάζησο ζαξθσζέληνο Τἱνῦ ηνῦ Θενῦ. 

Γηάζσζνλ ἐθ λνζεκάησλ ηνύο δνύινπο ζνπ Πάηεξ, ὅηη πίζηεη κεηά 

Θεόλ εἰο ζε θαηαθεύγνκελ, ηήλ Κάξαλ ζνπ πξνζθπλνῦληεο ἐθ 

πόζνπ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἐπ’ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Πξνθείκελνλ. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ… 

Σηίρ. Τη αληαπνδώζσκελ ηῷ Κπξίσ… 

Δὐαγγέιηνλ, Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ 
Σῶ θαηξ ἐθείλῳ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνύο δώδεθα 

Μαζεηάο αηνῦ, ἔδσθελ αηνῖο ἐμνπζίαλ θαηά πλεπκάησλ 

ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αηά θαί ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαί 

πᾶζαλ καιαθίαλ. Σνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὅ Ἰεζνῦο, παξαγγείιαο 

αηνῖο, ιέγσλ. Δἰο ὀδόλ ἐζλλ κή ἀπέιζεηε, θαί εἰο πόιηλ 

ακαξεηηλ κή εἰζέιζεηε. Πνξεύεζζε δε κᾶιινλ πξόο ηά πξόβαηα 

ηά ἀπνισιόηα νἴθνπ Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη δε θεξύζζεηε, ιέγνληεο 

Ὅηη ἤγγηθελ ἡ βαζηιεία ηλ νξαλλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, 

ιεπξνύο θαζαξίδεηε, λεθξνύο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε, δσξεάλ 

ἐιάβεηε δσξεάλ δόηε. 

Σηίρ. Ἐιεῆκνλ, Διέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 
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                 Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Φπρῇ ηε θαί ζώκαηη, λνζνῦληεο, δεῦηε ἐλ πίζηεη, λῦλ 

θαηαζπαδόκελνη ἁγηάζζεηε` λόζνπο γάξ παύεηε, δαίκνλαο ἐιαύλεη, 

θαί ςπράο ἰᾶηαη ἀπό πηαηζκάησλ, θαί γάξ ἐδέμαην ἀθζόλσο παξά 

Κπξίνπ ηάο ράξηηαο, Κιήκεο ὁ παλόζηνο, δήζαο ἐπί γῆο ὤζπεξ 

ἄζαξθνο, ζεκεία δε ηαύηᾳ ηά ζαύκαηα, θαί θάξα ἡ ζεπηῇ, ἤλ 

πξνζθπλνῦληεο δεόκεζα, ζζνλ ἡκᾶο Κύξηε. 

                          ᾨδῇ δ`. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σλ Ἀγγέισλ, ἰζνζηάζηνο ὄλησο Πάηεξ ηξηζόιβηε, Κιήκεο 

ζεόθξσλ, ἐθιπηξώζαη θηλδύλσλ, ηνύο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο, ὁ ηλ 

Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εινγεηόο εἰ. 

εαπηόλ ηῶ Κπξίῳ πξνζελήλνραο Πάηεξ, ζύκα επξόζδεθηνλ 

Κιήκεο ζεόθξσλ, θαί λῦλ κή δηαιείπῃο, ἐπνπηεύσλ ηνύο κέιπνληαο, 

ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εινγεηόο εἰ. 

Ὄιβνλ ζε ἰακάησλ, θαί πεγήλ εζπιαγρλίαο θαί ἁγηόηεηνο, θαί 

ηεῖρνο ζσηεξίαο, λνζνύλησλ ηε γείαλ, ἐπηζηάκελνη θξάδνκελ, ὁ ηλ 

Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εινγεηόο εἰ. 

                                         Θενηνθίνλ. 
σκάησλ καιαθίαο, θαί ςπρλ ἀξξσζηίαο Θενγελλήηξηα, ηλ πόζῳ 

πξνζηόλησλ, ηῆ ζθέπε ζνπ ηήλ ζεία ζεξαπεύεηλ ἀμίσζνλ, ἡ ηόλ 

σηῆξα Υξηζηόλ ἡκῖλ ἀπνηεθνῦζα. 

                                ᾨδῇ ἡ. Τόλ Βαζηιέα. 
Σνύο ἐθ ινηκνῦ ηε θαί πάζεο ἄιιεο ἀλάγθεο, ζπζρεζέληαο, 

πακκαθάξηζηε Κιήκεο, θύιαηηε θαί ζῶδε, ζεξκή ζνπ πξνζηαζία. 

Σνύο ἐλ πίζηεη θαί πόζῳ δεηνῦληαο, εἰο ἴαζηλ ηήλ ζήλ Κάξαλ 

ζεόθξσλ, θύιαηηε θαί ζθέπε εἰο πάληαο ηνύο αἰλαο. 

Σάο ἀκπειώλσλ ηε θαί ἀγξλ ἀθνξίαο, λόζνπο ηε βνζθεκάησλ 

ἀιόγσλ, ἀιζαίσλ ζεόθξνλ, εραῖο ζνπ επξνζδέθηνηο. 

                                         Θενηνθίνλ. 
Σλ πεηξαζκλ ζύ ηάο πξνζβνιάο ἐθδηώθεηο, θαί παζλ ηάο 

ἐθόδνπο Παξζέλε, ὅζελ ζε κλνῦκελ εἰο πάληαο ηνύο αἰλαο. 
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                             ᾨδῇ ζ. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ιιάο ζύλ Βνησηία, πέδνλ ηε Δβνίαο Θεβαίσλ, ηόπνο ηήλ Κάξαλ 

κλήζαηε, ηνῦ Κιήκεληνο ζείαλ θαί ραξηηόβξπηνλ. 

Πεγάδεη γάξ ὡο θξήλε, ζαύκαηα ηνῖο πόζῳ πξνζθαινπκέλνηο αηήλ 

θαί ἐθ πίζηεσο, θαί δηαζῴδεη ἐθ πάζεο βιάβεο θαί ζιίςεσο. 

Σνύο πόζῳ πξνζθπλνῦληαο, ηήλ ζεπηήλ ζνπ Κάξαλ θαη ηήλ ζήλ 

κλήκελ θαηδξώο ἑνξηάδνληαο, παηήξ ἡκλ Κιήκεο, πάληαο 

ειόγεζνλ. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Καθώζεσο ἐλ ηόπῳ, ηόλ ηῆο ἀζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε 

ζεξάπεπζνλ, ἐμ ἀξξσζηίαο εἰο ῥζηλ κεηαζθεπάδνπζα. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζο καθαξίδεηλ ζε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Σήλ 

ηηκησηέξα ηλ Υεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

εξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζε κεγαιύλνκελ. 

Καὶ ηὰ παξόληα κεγαιπλάξηα, 
Υαίξνηο Ἀζελαίσλ γόλνο ιακπξόο, αγκαηίνπ ὄξνπο ὁ ἀθνίκεηνο 

ὀθζαικόο, ραίξνηο Βνησηίαο, ὁ κέγαο ἀληηιήπησξ, Ὁζίσλ ἡ δόμα, ὦ 

Κιήκεο Ὅζηε. 

Ὁ ηῆο Βνησηίαο κέγαο πνηκήλ, θαί ηλ κνλαδόλησλ, ὁ πξνζηάηεο θαί 

ὁδεγόο, ηξηζόιβηε Κιήκεο, πακκάθαξ, θαί ηό θιένο ἡκλ, ηλ ζε 

ηηκώλησλ ἀεί κλεκόλεπε. 

Κάξαλ ζνπ ηήλ ζείαλ ὡο ζεζαπξόλ, ἄζπινλ πινπηνῦζα ζενθόξε, ἡ 

ζή κνλή, ραίξεη θαπρσκέλε, θαί ζε ἀεί δνμάδεη, ηά ῥεῖζξα ἰακάησλ 

ἀλαπεγάδνληα. 

Γέεζηλ πξνζάγαγε ηῶ Θε, πακκάθαξ ζεόθξσλ, πέξ ηέθλσλ ηλ 

ζλ ζνθέ, ηλ ηήλ ζείαλ Κάξαλ, ηήλ ζήλ ἐπηδεηνύλησλ, θαί 

εινγίαλ δίδνπ ηνύηνηο θαί ἔιενο. 

Πᾶο ὁ ηλ Ὁζίσλ ζεῖνο ρνξόο, θαί ηλ ἱεξέσλ, πακκάθαξ, ζηέςαο 

ζεπηόλ, ζεῖνλ ζνπ ηό πλεῦκα, ἐδέμαλην ζύλ πᾶζη, ραξά ἐλ ηνῖο 

ςίζηνηο, ὡο ηνῦηνλ ζύζθελνλ. 
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Παλόιβηε Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, ῥῦζαη ηνύο ἱθέηαο, θαί ιηκνῦ ηε ἐθ 

ηνῦ ινηκνῦ, πιεγῆο ηε ἀθξίδνο, θαί ηειεπηῆο ηλ δῴσλ, θαί πάζεο 

ἄιιεο βιάβεο ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

Αἴγιεο ἐκθνξνύκελνη ηξηιακπνῦο, ἐλ κεζέμεη ζεία, Κιήκεο Πάηεξ 

ζύλ ηλ ζνθ, Γεξκαλῶ ἄκα θαί ηῶ Μειεηίῳ, ἀθηῖλα θσηνθόξνλ 

ἡκῖλ ἐθπέκςαηε. 

Πάζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τξηζάγηνλ… 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ νη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί νί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. ύ γάξ εἶ 

Θεόο ἡκλ θαί ἡκεῖο ιαόο νπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ νπ θαί ηό 

ὄλνκά νπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
Σῆο εζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο έ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά νῦ ηλ 

πεξηζηάζεσλ· ύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Υξηζηηαλλ. 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο ἀ’. 

Σόλ πινῦηνλ θαί ηήλ δόμαλ ηνῦ καηαίνπ αἰλνο ἐκίζεζαο ζεόθξσλ, 

ὁζηώηαηε Κιήκεο, θαί ὄξνο θαηέιαβεο ηξαρύ, ἐλ ὦ πξνζνκηιεῖο ηῶ 

Θε, δηά ηνῦην ζπλειζόληεο, ἐπαμίσο εθεκνῦκελ ζε· δόμα ηῶ ζε 

δνμάζαληη Υξηζηῶ, δόμα ηῶ ζε ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῶ ἐλεξγνῦληη 

δηά ζνπ πᾶζη ἰάκαηα. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β`. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Γέρνπ, ηάο δεήζεηο εκελο, ηλ ζνη πξνζθεπγόλησλ ἐλ πίζηεη, θαί 

δενκέλσλ ζεξκο, παλόζηε Κιήκεο, θαί ηάο αἰηήζεηο αηλ, 

ἐθπιεξώζαο ἀπάιιαμνλ ζιίςεσλ παληνίσλ, ζῶδνλ ηνύο ἱθέηαο ζνπ, 

ηαῖο πξόο Θεόλ ζνπ εραῖο, πόζῳ ηήλ Ἀγίαλ ζνπ Κάξαλ 

θαηαζπαδνκέλνπο, ἀθζόλσο ηνῖο πηζηο πεγάδνπζη ἰάκαηα. 

Ὂκνηνλ. 

Ὄλησο, ἀλεδείρζεο ἐθ Θενῦ, ἄθξνο ἀθεζηήξ ἀληηιήπησξ, ηά πάζε 

πάλησλ πξόο ζε, κεηά πόζνπ θαί πίζηεσο, πξνζπεθεπγόλησλ 

ζεξκο, ἀλαξγύξσο ἰώκελνο, Κιήκεο ζενθόξε, ὅζελ ζνπ δεόκεζα, 

πεξηπηπζζόκελνη λῦλ, ζείαλ ζνπ Κάξαλ θαί βνληεο, νἴθηεηξνλ ἡκᾶο 

ηαῖο εραῖο ζνπ, θαί δεηλλ παληνίσλ ἐιεπζέξσζνλ. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 


