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7 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Οζίνπ Παξζελίνπ Γπηζθόπνπ Λακςάθνπ 
 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ 

ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Ψαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ,  

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

 

                   Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡο ἱεξάξρεο ηνῦ Χξηζηνῦ ζενθόξνο, πινπζίαλ ράξηλ παξ’ 

αὐηνῦ ἐθνκίζσ, ηνῦ ἐλεξγεῖλ παξάδνμα Παξζέληε• ὅζελ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ, πνιπηξόπσλ θηλδύλσλ, θαί παληνίσλ 

ζιίςεσλ, θαί δαηκόλσλ καλίαο, θύιαηηε Πάηεξ ἅπαληαο 

ἠκᾶο, ηνύο ζέ κεζίηελ, πξόο Κύξηνλ ἔρνληαο. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Δόμα. Καί λῦλ Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε…. 

 

Ψαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Παζῶλ ἀλεθέζησλ ηαῖο πξνζβνιαῖο, ζιηβόκελνο Πάηεξ, ηή 

ζεξκή ζνπ ἐπηζθνπῆ, πξνζηξέρσ δεόκελνο ξπζζῆλαη, ηῆο 

ραιεπῆο κέ Παξζέληε ζιίςεσο. 

 

Ἀγγέισλ ζπλόκηινο γεγνλῶο, δαηκόλσλ θαθίαο, θαί ἁπάζεο 

ἐπηβνπιῆο, ἠκᾶο ἀλσηέξνπο δηαηήξεη, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο 

Παξζέληε Ὅζηε. 
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Θεξάπεπζνλ Πάηεξ ὡο ζπκπαζήο, ἠκῶλ ηήλ ὀδύλε, ηήλ 

ζπλέρνπζαλ ηήλ δσήλ, ἠκῶλ Ἱεξάξρα θαί εἰξήλελ, αἴηεη ἠκίλ 

θαί πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ. 

Θενηνθίνλ 

Ὡο Μήηεξ ηνῦ πάλησλ Δεκηνπξγνῦ, θαί πάλησλ πξνζηάηηο, 

Θενηόθε Χξηζηηαλῶλ, πξνζηάηεπε πάληνηε Παξζέλε, ηῶλ 

ἀδηζηάθησ ςπρή πξνζηόλησλ ζνί. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ννζεκάησλ πνηθίισλ, θαί ραιεπῶλ ζιίςεσλ, ὥζπεξ 

ἐιπηξώζσ ζενθξνλ, ηνύο πξνζηόληαο ζνί, νὕησο 

ἁπάιιαμνλ, πάζεο ἀλάγθεο θαί ιύπεο, Ἅγηε Παξζέληε, ηνύο 

ζέ γεξαίξνληαο. 

 

Πῦξ ὁ ιόγνο ζνπ ὤθζε, ὡο ἀιεζῶο Ὅζηε, θιέγσλ ηῶλ 

δαηκόλσλ ηά ζκήλε, δπλάκεη θξείηηνλη• ὅζελ θαηαθιεμνλ, 

ηήλ ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ ὕιελ, ἀλζξαμη Παξζέληε, ηῆο 

πξνζηαζίαο ζνπ. 

 

Ἀπεξίηξεπηνλ ηεῖρνο, θαί ἀξξαγέο ἔξεηζκα, θαί θαηαθπγή ἐλ 

ἀλαγθαηο, θαί πεξηζηάζεζη, γελνύ Παξζέληε, ηνῖο ὁινηξόπσ 

θαξδία ζπεύδνπζη ἑθάζηνηε, ηή ἀληηιήςεη ζνπ. 

Θενηνθίνλ 

Ράβδνο ὤθζεο ἁγία, ἄλζνο Χξηζηόλ θέξνπζα, ὥζπεξ Ἠζαΐαο 

πξνέθε, Ἁγίσ Πλεύκαηη, Κόξε Παλύκλεηε• δην ηή ζή εὐσδία, 

ηό δπζῶδεο ζθέδαζνλ, ηῆο δηαλνίαο κνπ. 

 

Δηαζσζνλ ζαπκαηνπξγέ Ἱεξάξρα πάζεο ἀλάγθεο, θαί καλίαο 

ηνῦ πνλεξνῦ πνιεκήηνξνο, ηνύο ζέ ηηκώληαο Παξζέληε 

ζενθόξε. 

 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία …. 
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Ἦρνο β΄ Πξεζβεία ζεξκή 

Λακςάθνπ πνηκήλ, ἐδείρζεο ἐλζεώηαηνο, θαί πάληαο ζνθέ, 

ἐμέπιεμαο ηνῖο ζαύκαζη• θαί λῦλ Πάηεξ πξνΐζηαζν, ηῶλ 

ζεξκῶο πξνζηόλησλ ηή ζθέπε ζνπ, θαί ηόλ σηήξα δπζώπεη 

ἀεί, δηδόλαη ἠκίλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

 

Ὠδή δ΄ Γἰζαθήθνα Κύξηε 

Θείαλ ράξηλ δεμάκελνο, νἰάπεξ ζεξάπσλ Χξηζηνῦ 

ζεξκνηαηνο, ἁπαιιάηηεηλ ηήλ δσήλ ἠκῶλ, Πάηεξ κή ἐιιίπεο 

πάζεο ζιίςεσο. ρξηζηηαλνο.gr 

 

Ἐπσδύλσλ θαθώζεσλ, ιύηξσζαη Παξζέληε ηή πξεζβεία ζνπ, 

ηνύο πξνζηάηελ θαί κεζίηελ ζέ, θεθηεκέλνπο Πάηεξ πξόο 

ηόλ Κύξηνλ. 

 

Νεθξσζέληαο ὡο ἤγεηξαο, ηή δσνπνηῶ ἐληεύμεη ζνπ Ὅζηε, 

νὕησ δώσζνλ Παξζέληε, λεθξσζείζαλ Πάηεξ ηήλ θαξδίαλ 

κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηόλ παλάγαζνλ, ὄλ ἀθαηαιήπησο Κόξε, ἐθύεζαο, 

θαζηθέηεπε δσξήζαζζαη, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ἠκίλ ἄθεζηλ. 

 

Ὠδή ἐ΄ Φώηηζαλ ἠκᾶο 

Ἔρνληεο ηήλ ζήλ, πξνζηαζίαλ νὐ πηννύκεζα, ηῶλ δαηκόλσλ 

θαζ’ ἠκῶλ ηάο πξνζβνιᾶο• δηά ηνῦην ζνῖ πξνζηξέρνκελ 

Παξζέληε. 

 

Ἤζηξαςαο ὡο θῶο, θαί ἀθηίζη ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ, δηαιύεηο 

ηήλ ζθνηόκαηλαλ ἀεί, ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ Παξζέληε 

παλζαύκαζηε. ρξηζηηαλνο.gr 
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Μέγαο ἀξσγόο, ἀλεδείρζεο ἠκῶλ Ἅγηε• δηά ηνῦην ζνπ 

δεόκεζα ζεξκῶο• ἐμεινύ ἠκᾶο ζηελώζεσλ θαί ζιίςεσλ. 

Θενηνθίνλ 

Ἄρξαληε Ἁγλή, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ἐμεινύ ἠκᾶο παληνίσλ 

πεηξαζκῶλ, νἴα Μήηεξ ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ θηιάγαζνο. 

 

Ὠδή ζη΄ Τήλ δέεζηλ. 

σκάησλ, ἴαζαη Πάηεξ ηνύο πόλνπο, ηῶλ πξόο ζέ κεηά 

ζπνπδῆο πξνζηόλησλ, θαί ηῶλ ςπρῶλ ἀζπκίαο ηό βάξνο, ηό 

θαηαζιῖβνλ ἠκᾶο ἐπηθνύθηζνλ, Παξζέληε ζαπκαηνπξγέ, ηή 

ζεξκή ζνπ πξεζβεία πξόο Κύξηνλ. 

 

Ρπζζῆλαη, ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ θαθνπξγίαο, θαί ἁπάζεο ἀπεηιῆο 

θαί καλίαο, θαί πηθξνηάησλ ἠκᾶο ζπκπησκάησλ, Χξηζηόλ 

δπζώπεη πακκάθαξ Παξζέληε• ὅηη κεγίζηελ πξόο αὐηόλ, 

παξξεζίαλ πινπηεῖο ἱεξώηαηε. 

 

Ὑπάξρσλ, ζενεηδῆο Ἱεξάξρεο, ἀλεδείρζεο ηῶλ παζρόλησλ 

πξνζηάηεο, θαί ζιηβνκέλσλ ζεξκόο ἀληηιήπησξ, θαί ἐιαηήξ 

ηῶλ δαηκόλσλ Παξζέληε• δην ηῆο ζῆο δίδνπ ἠκίλ, ἀξσγῆο 

θαζ’ ἑθάζηελ ηάο ράξηηαο. 

Θενηόθηνλ 

έ πάληεο, θαηαθπγήλ ἐλ ἀλαγθαηο, θαί βνήζεηαλ Παξζέληε 

πινπηνῦληεο, πάζεο ἀλάγθεο ἐλ βίσ θαί δάιεο, ηή ράξηηί ζνπ 

ηαρέσο ιπηξνύκεζα, ζενθπῆηνξ Μαξηάκ• δηά ηνῦην ἀεί ζέ 

δνμάδνκελ. 

 

Δηαζσζνλ ζαπκαηνπξγέ Ἱεξάξρα πάζεο ἀλάγθεο, θαί καλίαο 

ηνῦ πνλεξνῦ πνιεκήηνξνο, ηνύο ζέ ηηκώληαο Παξζέληε 

ζενθόξε. 

 

Ἄρξαληε…. 
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Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ Ἦρνο β΄. 

Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ Σνῖο ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ, Πάηεξ, 

ππξζεύκαζηλ, ἀπνδηώθεηο παζῶλ ηήλ ζθνηόκαηλαλ θαί 

ξῶζηλ θαί ράξηλ νὐξάληνλ, θαί εὐθξνζύλελ παξέρεηο 

Παξζέληε, ἠκίλ ηνῖο ἐθ πόζνπ ηηκῶζη ζέ. 

 

ΠξνθείκελνλΟἱ ἱεξεῖο ζνπ Κύξηε ἐλδύζνληαη δηθαηνζύλελ θαί 

νἱ ὅζηνί ζνπ ἀγαιιηάζνληαη.Σηίρνο: Μαθάξηνο ἀλήξ ὁ 

θνβνύκελνο ηόλ Κύξηνλ.  

 

Γαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ. 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνύο δώδεθα 

καζεηᾶο αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ θαηά πλεπκάησλ 

ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αὐηά, θαί ζεξαπεύεηλ πάζαλ 

λόζνλ θαί πάζαλ καιαθίαλ. Σνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ Ἰεζνῦο, 

παξαγγείιαο αὐηνῖο ιέγσλ• Εἰο ὁδόλ ἐζλῶλ κή ἀπέιζεηε, θαί 

εἰο πόιηλ ακαξεηηῶλ κή εἰζέιζεηε. Πνξεύεζζε δέ κᾶιινλ 

πξόο ηά πξόβαηα ηά ἀπνισιόηα νἴθνπ Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη 

δέ θεξύζζεηε, ιέγνληεο, ὅηη ἤγγηθελ ἡ βαζηιεία ηῶλ 

νὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνύο θαζαξίδεηε, 

λεθξνύο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε• δσξεάλ ἐιάβεηε, 

δσξεάλ δόηε. 

Δόμα.Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, Καί λῦλ Σαῖο ηῆο 

Θενηόθνπ. 

ηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ 

θαί θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό 

ἀλόκεκά κνπ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Θαύκαζηλ ἐθόζκεζαο, ηήλ ζήλ δσήλ Ἱεξάξρα, θαί πνιινύο 

δηέζσζαο, ιύκεο ηνῦ ἀιάζηνξνο ὡο θηιάγαζνο δαςηιῶο 

πάζη γάξ, λέκεηο ηάο ἰάζεηο• δηά ηνῦην ζνπ δεόκεζα. 



[52] 

 

Ἴαζαη Ἅγηε, ηῆο ςπρῆο ἠκῶλ ηήλ θαηήθεηαλ, θαί ἄρζνο ηό 

ηῶλ ζιίςεσλ, ζάηηνλ ἀθ’ ἠκῶλ δηαζθέδαζνλ, εἰξήλελ 

παξέρσλ, ἠκίλ θαί εὐθξνζύλελ ἀιεζῆ, Πάηεξ πακκάθαξ 

Παξζέληε, ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζη. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἀθαζάξησλ πλεπκάησλ, ὡο θαζεῖιεο πακκάθαξ πάζαλ ηήλ 

δύλακηλ, νὕησ ηῆο ἐπήξεηαο, αὐηῶλ ηῆο ὀιεζξίνπ, ἀζηλεῖο 

δηαθύιαηηε, Παξζέληε ζαπκαζηέ, ηνύο ζέ ὑκλνινγνῦληαο. 

 

Ἱιαζκόλ ἠκίλ αἴηεη, θαί δεηλῶλ ζπληξηκκάησλ ηήλ 

ἐπαλόξζσζηλ, θαί βίνπ εὐπξαγίαλ, θαί πάζαλ εὐινγίαλ, ἐθ 

Θενῦ Πάηεξ Ὅζηε, ηνῖο πξνζηνύζηλ ἀεί, ηή ζή ζεπηή 

πξεζβεία. 

 

Γεσξγεῖλ κεηαλνίαο, ηνύο θαξπνύο κέ ἐλίζρπζov Πάηεξ Ὅζηε, 

ὡο ἄλ ηῆο ἁκαξηίαο, ἐθθύγσ ηήλ ἀπάηελ, θαί δσῆο ηύρσ 

θξείηηνλνο, Παξζέληε ἱεξέ, δηά ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ 

Ἐλ ἀγθάιαηο θξαηνῦζα, ὥζπεξ λήπηνλ Κόξε ηov 

ἀπεξίιεπηνλ, ρεηξῶλ κέ ηνῦ Βειίαξ, ἁπάιιαμνλ ἐλ ηάρεη, θαί 

Θεῶ κέ νἰθείσζαη, δί’ ἐλαξέηνπ δσῆο, Παξζέλε Θενηόθε. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα 

 Ρύζαη κέ, ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ δπλαζηείαο, θαί θαηαύγαζνλ θσηί 

ηῆο κεηαλνίαο, ηήλ ἀκαπξσζεῖζαλ, Παξζέληε ςπρήλ κνπ. 

 

Ἀπό ζθαλδάισλ, θαί καγγαλείαο θαί πιάλεο, δηαθύιαηηε 

Παξζέληε ἀηξώηνπο, ηνύο ἐπηδεηνῦληαο, ηήλ ζήλ ἐπηζηαζίαλ. 

 

σκαηηθῶλ κέ, θαί ςπρηθῶλ λνζεκάησλ, ηήξεη ἄηξσηνλ 

Παξζέληε πακκάθαξ, ὁ θαξθίλνπ πάζνο, ηῷ ιόγσ 

ζεξαπεύζαο. 
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Θενηνθίνλ 

Ἴαζαη Κόξε, ηήλ ἀζζελνῦζαλ ςπρήλ κνπ, δεηλνῖο πάζεζη θαί 

πιείζηαηο ἁκαξηίαηο, ἴλα ζέ δνμάδσ ηήλ Κεραξηησκέλελ. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Μεγίζησλ ζαπκαζίσλ, αὐηνπξγόο ὑπάξρσλ, κή δηαιίπεο 

παξέρεηλ ἑθάζηνηε, ἐλί ἑθάζηε Παξζέληε ηά αἰηήκαηα. 

 

Ὁ ζεῖνο ηῆο Λακςάθνπ, θαί θιεηλόο πνηκάλησξ, 

ζαπκαηνπξγέ Ἱεξάξρα Παξζέληε, ὑπέξ ἠκῶλ ηήλ Σξηάδα ἀεί 

ἱθέηεπε. 

 

Ὑςίζηνπ λῦλ ηῷ ζξόλσ, παξεζηῶο πακκάθαξ, ἰθεηεξίνπο 

ἀπαύζησο πξνζάγαγε, ὑπέξ ἁπάλησλ δεήζεηο ηῶλ 

εὐθεκνύλησλ ζέ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑπέξηεξνλ ηόλ λνῦλ κνπ, δεῖμνλ ηῶλ γεΐλσλ, ὡο ὑπεξηέξα 

ἁπάζεο ηεο θηίζεσο, Θενθπῆηνξ Παξζέλε ἴλα δνμάδσ ζέ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Χαίξνηο ηῆο Λακςάθνπ ζεῖνο πύξζνο, ὁ θαηαππξζεύσλ, ἐλ 

ηνῖο ζαύκαζη πάζαλ γῆλ• ραίξνηο ὁ δηώθσλ, παζῶλ θαί 

λνζεκάησλ, θαί ηῶλ δαηκόλσλ δόθνλ, Πάηεξ Παξζέληε. 

 

Θεῖνο ἀλεδείρζεο Ἀξρηεξεύο, ιακπξόηεηη βίνπ, δηαιάκπσλ 

ἀπό παηδόο, θαί ηνῖο ζαύκαζί ζνπ, πνιινύο εὐεξγεηήζαο, 

ἀμίσο ἐδνμάζζεο, Πάηεξ Παξζέληε. 
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Ρύζαη καγγαλείαο ηῆο ραιεπῆο, θαί πάζεο καγείαο, ἐλεξγεία 

ηή ηνῦ ἐρζξνῦ, θαί ἄηξσηνλ ηήξεη, ἠκῶλ ηόλ βίνλ Πάηεξ, ἐθ 

πάζεο ἐπεξείαο, ηνῦ παλαιάζηνξνο. 

 

Νόζνπο ζεξαπεύεηο ὀδπλεξᾶο, θαί θαξθίλνπ πάζνο,  

ἰαζάκελνο ζπκπαζῶο, δίδνπ ἠκίλ ξῶζηλ, ἐλ βίσ θαί ὑγείαλ, 

Παξζέληε πακκάθαξ, ηή ἀληηιήςεη ζνπ.  

 

Χαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ κηκεηήο, θαί Ἀξρηεξέσλ, ἐγθαιιώπηζκα 

ἱεξόλ ραίξνηο ηῶλ ζαπκάησλ, ἡ πνιπρεύκσλ θξήλε, 

Παξζέληε πακκάθαξ, ἠκῶλ βνήζεηα. 

 

Μή ἐιιίπεο Πάηεξ ἐθδπζσπεῖλ, ηόλ πάλησλ Δεζπόηελ, ηνῦ 

δηδόλαη ἠκίλ ἀεί, ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, θαί πάζαλ εὐπξαγίαλ, 

Παξζέληε πακκάθαξ, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί… 

 

Σό Σξηζάγηνλ… 

Απνιπηίθηνλ Καλόλα πίζηεσο… 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Θεῖνο Ἱεξάξρεο πεθελῶο, θαί ζαπκάησλ πιήζεη ἐκπξέςαο, 

Πάηεξ Παξζέληε, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί ἀιγεδόλνο πίθξαο, 

θαί δαηκόλσλ θαθώζεσο, θαί δνινπινθίαο, θαί καγείαο 

ιύηξσζαη, ηνύο πξνζηόληαο ζνί• ἔρεηο γάξ πνιιήλ 

παξξεζίαλ, πξόο ηόλ Βαζηιέα ηῶλ ὅισλ, ἐθπιεξνῦλ 

ἁπάλησλ ηά αἰηήκαηα. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη…Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ 

ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


