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11 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ 

ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΑ ΒΛΑΙΟΝ ΣΟΝ 

ΘΑΤΜΑΣΟΤΡΓΟΝ 

 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 

ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν. 

 ην Κύξηε εηζάθνπζνλ… 

κεζ’ ν ην Θεόο Κύξηνο θαη ηα εμήο. 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ωο Ιεξάξρεο θαη θιεηλόο Αζινθόξνο, θαη πεπιεζκέλνο νπξαλίσλ 

ραξίησλ, Ιεξνκάξηπο Βιάζηε καθάξηε, πάζεο εκάο ιύηξσζαη, 

αιγεδόλνο θαη ιύπεο, θαη παληνίσλ ζιίςεσλ, θαη δεηλώλ 

λνζεκάησλ, θαη εππξαγίαλ δίδνπ ελ παληί, ηνηο πξνζηνύζη ζεξκώο ηε 

πξεζβεία ζνπ. 

Γόμα, ην απηό. Καη λύλ.  Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηόθε… 

Ο Ν’. θαη ν θαλώλ νπ ε αθξνζηηρίο: 

«Βιάζηε ζθέπε ηνπο ζνπο ηθέηαο. Γεξαζίκνπ». 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Βηαίαο απάζεο επηθνξάο, παληνίσλ ελ βίσ, ζπκπησκάησλ θαη 

πεηξαζκώλ, απάιιαμνλ Βιάζηε πακκάθαξ, ηνπο αδηζηάθησ ςπρή 

πξνζηόληαο ζνη. 

 

Λακπξόηεηη Πάηεξ ησλ ζσλ επρώλ, παζώλ ην δνθώδεο, 

δηαζθέδαζνλ εμ εκώλ, θαη ξώζηλ θαη ράξηλ θαη πγείαλ, δίδνπ εκίλ 

ηνηο ηηκώζί ζε Βιάζηε. 
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Απαύζησο παξέρσλ ηαο δσξεάο, πινπζία ρεηξί ζνπ, Πάηεξ Βιάζηε 

ηνηο πηζηνίο, πξνζηάηεο θαη κέγαο αληηιήπησξ, θαη αξσγόο εκώλ 

ώθζεο ζεξκόηαηνο. 

Θενηνθίνλ. 

σηήξα ηνπ θόζκνπ θαη Λπηξσηήλ, ηεθνύζα Παξζέλε, ηνλ ησλ 

όισλ Γεκηνπξγόλ, πάζεο εκάο ιύηξσζαη αλάγθεο, θαη αιεζνύο 

ζσηεξίαο αμίσζνλ. 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ιακάησλ ηελ ράξηλ, βιύδσλ αεί Βιάζηε, παύεηο ραιεπάο αζζελείαο, 

ησλ πξνζηόλησλ ζνη˙ δην ζεξάπεπζνλ, ηελ αζζελνύζαλ ςπρήλ κνπ, 

θαη ηνλ πόλνλ θνύθηζνλ, ηνλ ηεο θαξδίαο κνπ. 

 

Δλ ησ Θείσ λαώ ζνπ, πίζηεη ζεξκή, ζπεύδνληεο, ηελ ζελ ζσζηηθήλ 

εμαηηνύκελ, Πάηεξ βνήζεηαλ, ήλ δίδνπ πάληνηε, εκίλ ελ πάζε 

αλάγθε, Βιάζηε καθάξηε, σο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

πκπαζώο ηαο δεήζεηο, δέμνπ εκώλ Άγηε, νία κηκεηήο Ιεξάξρα, ηνπ 

Παλνηθηίξκνλνο, θαη πάζεο ζιίςεσο, θαη ζπκθνξάο θαη αλάγθεο, 

αβιαβείο δηάζσδε, εκάο εθάζηνηε. 

Θενηνθίνλ. 

Καηαθύγηνλ θόζκνπ, Υξηζηηαλώλ ζηήξηγκα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, ηνπο θαηαθεύγνληαο, ππό ηελ ζθέπελ ζνπ, επεξεηώλ ηνπ 

Βειίαξ, θαη πάζεο θαθώζεσο, αηξώηνπο θύιαηηε. 

 

Γηάζσζνλ Ιεξνκάξηπο Κπξίνπ Βιάζηε Πάηεξ, ηνπο ελ πίζηεη ηε ζε 

πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, εθ πάζεο λόζνπ θαη ζιίςεσο θαη αλάγθεο. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 
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Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα. 

Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκόο, εδείρζεο Πάηεξ Βιάζηε, ηνηο πίζηεη ζεξκή 

πξνζηξέρνπζη ηε ζθέπε ζνπ, θηλδύλσλ εθιπηξνύκελνο θαη παληνίσλ 

ελ βίσ θαθώζεσλ, δηα ηνύην βνώκέλ ζνη. Ηκώλ ηαο αηηήζεηο πιήξνπ 

πάληνηε. 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Δλεξγώλ ελ ηνηο ζάπκαζη, πάζε ζεξαπεύεηο Πάηεξ αλίαηα, θαη 

παξέρεηο ηα αηηήκαηα, ηνηο εηιηθξηλώο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Πάζεο βιάβεο απάιιαμνλ, θαη νξγήο θαη ιύπεο γελλώζεο ζάλαηνλ, 

ηνπο θαινύληαο εηο βνήζεηαλ, Βιάζηε πακκάθαξ ην ζνλ όλνκα. 

 

Δκθαλήο πέιεη άπαζηλ, ε ζσηεξηώδεο ζνπ ράξηο Βιάζηε, δσξεάλ 

πάζη παξέρνπζα, ηεο ζεο πξνζηαζίαο ηα γλσξίζκαηα. 

 

Σσ αγίσ ηεκέλεη ζνπ, Πάηεξ πξνζηόληεο αεί θαξπνύκεζα, ηεο 

επλνίαο ζνπ ηαο ράξηηαο, θαη ηα ζα θεξύηηνκελ ζαπκάζηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οινηξόπσο δεδνύισκαη, πάζε ακαξηία ν αζπλείδεηνο˙ αιιά ζπ κε 

αλαθάιεζαη, πξνο εηιηθξηλή Κόξε κεηάλνηαλ. 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Ύςσζνλ εκάο, εθ βπζνύ παζώλ καθάξηε, πξνο πςώζεηο νπξαλίσλ 

αξεηώλ, ηεξαίο ζνπ πξνο Ύςηζηνλ δεήζεζη. 

 

θέπε αζθαιήο, βνεζόο θαη θαηαθύγηνλ, έζν πάληνηε εκίλ 

ζαπκαηνπξγέ, ηνηο πξνζηξέρνπζη ηε ζεία αληηιήςεη ζνπ. 
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Όξκνο λνεηόο, ν λαόο ζνπ ώθζε Βιάζηε, ώ πξνζηξέρνληεο θπκάησλ 

ραιεπώλ, ησλ ηνπ βίνπ πεξηζηάζεσλ ιπηξνύκεζα. 

Θενηνθίνλ. 

Ύπνπινλ ερζξόλ, δνιεξώο κνη επεξρόκελνλ, θαηαζύληξηςνλ ηε ζε 

επηζθνπή, Θενηόθε ζσηεξία κνπ θαη ιύηξσζηο. 

Ωδή ο’. Σελ δέεζηλ. 

σκάησλ θαη ησλ ςπρώλ ηαηήξα, ν ησλ όισλ ζε αλέδεημε Κηίζηεο, 

ζαπκαηνπξγέ ηεξώηαηε Πάηεξ˙ όζελ εκώλ ηα δεηλά πάζε ίαζαη, θαη 

άθεζηλ ακαξηηώλ, ηνλ Υξηζηόλ εκίλ δνύλαη ηθέηεπε. 

 

Ιάζεηο παληνδαπάο αλαβιύδσλ, εθ πεγώλ ηνπ ζσηεξίνπ αθζόλσο, 

ηαο ησλ βξνηώλ ζεξαπεύεηο νδύλαο, θαη εθδηώθεηο αθάζαξηα 

πλεύκαηα, θαη αζζελείαο θζαξηηθάο, ηζρπξώο απειαύλεηο καθάξηε. 

 

Καθίαο ηεο ηνπ θαθίζηνπ Βειίαξ, ειεπζέξσζνλ εκάο Ιεξάξρα, θαη 

ηεο απηνύ επεξείαο θαη βιάβεο, δηα παληόο αλσηέξνπο δηάζσδε, ώ 

Βιάζηε ζαπκαηνπξγέ, ηνπο πξνο ζε αθνξώληαο εθ πίζηεσο. 

Θενηνθίνλ. 

Δηέρζε εθ ησλ αγλώλ ζνπ αηκάησλ, ν ηα πάληα εθ κε όλησλ 

πνηήζαο, δίρα ηξνπήο θαη ζπγρύζεσο Κόξε, θαη ηεο θζνξάο ηνπο 

αλζξώπνπ απήιιαμε˙ όζελ θακέ θζνξνπνηώλ, ινγηζκώλ θαη παζώλ 

ειεπζέξσζνλ. 

Γηάζσζνλ Ιεξνκάξηπο Κπξίνπ Βιάζηε Πάηεξ, ηνπο ελ πίζηεη ηε ζνη 

πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, εθ πάζεο λόζνπ θαη ζιίςεσο θαη αλάγθεο. 

 

Άρξαληε ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 
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Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σεο ησλ παζώλ θαηαηγίδνο απάιιαμνλ, θαη ζπλνρήο ραιεπώλ 

πεξηζηάζεσλ, ηνπο πίζηεη αηηνύληαο ηελ ράξηλ ζνπ, σο πξεζβεπηήο 

πξνο Υξηζηόλ εκώλ κέγηζηνο, ώ Βιάζηε Πάηεξ Θεόζνθε. 

Πξνθείκελνλ. 

Οη ηεξείο ζνπ Κύξηε ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ… ηίρ. Γίθαηνο σο 

θνίλημ αλζίζεη… 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΝ ηνπ Αγίνπ, ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ. 

Γόμα. Σαηο ηνπ Ιεξάξρνπ…Καη λύλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

Μύζηεο ηεξώηαηνο, θαη αιεζήο Ιεξάξρεο, θαη Μάξηπο αήηηεηνο, ηνπ 

σηήξνο πέθελαο Πάηεξ Βιάζηε, ώ θαη λύλ πξέζβεπε, εθηελώο 

Άγηε, πάζεο βιάβεο εκάο ξύεζζαη, θαη πάζεο κάζηηγνο, θαη 

νδπλεξώλ πεξηζηάζεσλ, ηνπο πίζηεη θαηαθεύγνληαο, ησ ζεπηώ λαώ 

ζνπ εθάζηνηε. π γαξ εκώλ ώθζεο, ζεξκόηαηνο κεζίηεο πξνο Θεόλ, 

δην ηελ ζελ εμαηηνύκεζα, ράξηλ ηελ ζσηήξηνλ. 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Σσλ ζαπκάησλ ηε αίγιε, ησλ παζώλ δηαιύεηο δεηλήλ ζθνηόκαηλαλ˙ 

θαη λύλ εκώλ ησλ λόζσλ, θαηάζβεζνλ ηελ θιόγα, πξεζβεηώλ ζνπ 

ηνηο λάκαζη, Βιάζηε Πάηεξ ζνθέ, ησλ επζεβώλ πξνζηάηα. 

 

Αζζελνύζη ηελ ξώζηλ, θαη ηνηο πάζρνπζη Πάηεξ λέκσλ ηελ ίαζηλ, 

ηαρύηαηνο πξνζηάηεο, θαη ξύζηεο ελ αλάγθαηο, ηνηο θξαπγάδνπζη 

πέθελαο˙ ν ησλ Παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εη. 

 

σηεξίαο ιηκέλα, θαη αρείκαζηνλ όξκνλ επξόληεο Άγηε Μνλήλ ζνπ 

ηελ αγίαλ, πξνζηξέρνκελ ελ ηαύηε, θαη γαιήλελ επξίζθνκελ, ελ 

ηξηθπκίαηο πηθξαίο, θαη δάιαηο ηνπ βίνπ. 
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Θενηνθίνλ. 

Γλνύο ην ζέιεκα Κόξε, ηνπ Τηνύ ζνπ αθξόλσο απηό νύθ έπξαμα˙ 

δην κε ηεο κειινύζεο, εθιύηξσζαη βαζάλνπ, θαη κεηάλνηαλ δίδνπ 

κνη, θαλ ελ πζηάηε ξνπή, Υξηζηώ επαξεζηήζαη. 

Ωδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Έρεη ζε Πάηεξ, ησλ επζεβώλ ε ρνξεία, εηνηκόηαηνλ ελ πάζη 

πξνπξνκεζέα˙ όζελ ησλ ζαπκάησλ, θεξύηηεη ζνπ ηελ ράξηλ. 

 

Ρύνπ απαύζησο, επηζηαζία ζνπ ζεία, ηελ πεξίνηθνλ ηαύηελ 

Ιεξνκάξηπο, πάζεο δπζπξαγίαο θαη ζπλνρήο θαη βιάβεο. 

 

Αξξσζηεκάησλ, επηθνξάο νιεζξίνπο, αλαραίηηζνλ ηε ράξηηί ζνπ 

Πάηεξ, εθ ησλ πξνζηόλησλ, ηε ζεία ζνπ πξεζβεία. 

Θενηνθίνλ. 

ύληξηςνλ Κόξε, ηε θξαηαηά ζνπ πξεζβεία, ηνλ ππνύισο κε 

ζπιώληα θαζ’ εθάζηελ, πνλεξαίο ελλνίαηο ερζξόλ ηνλ παιακλαίνλ. 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιζρύλ εκίλ παξάζρνπ, Βιάζηε πακκάθαξ, ελ ηαηο ηνπ βίνπ δεηλαίο 

πεξηζηάζεζηλ, σο αλ αλώηεξνη απάζεο νθζώκελ ζιίςεσο. 

 

Μνλή ζνπ ηε αγία, ηνπο πξνζεξρόκελνπο, ηεο ζεο ραξάο  Πάηεξ 

Βιάζηε πιήξσζνλ, θαη αζπκίαο ηελ ιύπελ καθξάλ απέιαζνλ. 

 

Οδύλεο νιεζξίνπ, θαη πάζεο αλάγθεο, θαη λνζεκάησλ αηξώηνπο 

δηάζσδε, ηνπο ζε ζεξκόλ θεθηεκέλνπο πξνζηάηελ Βιάζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τπεξδεδνμαζκέλε, κόλε Θενηόθε, ηεο ησλ παζώλ αδνίαο 

απάιιαμνλ, ηνπο νξζνδόμσ θαξδία ζε κεγαιύλνληαο. 
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Σν Άμηόλ εζηίλ… 

Υαίξνηο Ιεξάξρα ζαπκαηνπξγέ, Βιάζηε ηξηζκάθαξ, Αζινθόξσλ ν 

θνηλσλόο˙ ραίξνηο εβαζηείαο, ν ζείνο πνηκελάξρεο, θαη Δθθιεζίαο 

πάζεο κέγα πξνπύξγηνλ. 

 

Υιαίλαλ ελδπζάκελνο ηεξάλ, ησλ αξρηεξέσλ, αλεδείρζεο ηύπνο 

ιακπξόο, θαη ζνθώο πνηκάλαο, ηελ ζνη ιαρνύζαλ πνίκλελ, ππέξ 

Υξηζηνύ λνκίκσο, ήζιεζαο Βιάζηε. 

 

Υάξηηη ζαπκάησλ κεγαιπλζείο, άπαζη παξέρεηο, ηα αηηήκαηα 

ζπκπαζώο, θαη ηάζαη λόζνπο, ςπρώλ ηε θαη ζσκάησλ, Υξηζηνύ 

Ιεξνκάξηπο, Βιάζηε Όζηε. 

 

Πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο, επιαβώο, ηε ζεπηή Μνλή ζνπ, Πάηεξ 

Βιάζηε ηεξέ, θύιαηηε αηξώηνπο, εθ πάζεο επεξείαο, θαη πιήξνπ ηαο 

αηηήζεηο, ηνύησλ εθάζηνηε. 

 

Λόγνηο ζνπ ζαξξύλαο ηνηο ηεξνίο, ηαο ζεκλάο γπλαίθαο, πξνο αγώλαο 

αζιεηηθνύο, νκνύ θαη ηνπο παίδεο, ζπλ ηνύηνηο εθδπζώπεη, ππέξ ησλ 

ζε ηηκώλησλ, Βιάζηε έλδνμε. 

 

Υαίξεη επζεβνύλησλ πάζα πιεζύο, ηε ζε αληηιήςεη, ιπηξνπκέλε 

πάζεο νξγήο, δην θαη βνά ζνη˙ εθ πάζεο δπζρεξείαο, αηξώηνπο εκάο 

ζώδε, αεί ώ Βιάζηε. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη άγηνη Πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαο 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

Σν Σξηζάγηνλ….  
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ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟΝ ήρνο πι. α’. Σνλ πλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Σσλ ζαπκάησλ αθηίζη θαηαιακπόκελνο, θαη αηκάησλ ηνηο ξείζξνηο 

επηζηαδόκελνο, ηνπο ηελ ζεπηήλ ζνπ ενξηήλ ενξηάδνληαο, 

ειεπζέξσζνλ παζώλ θαη θηλδύλσλ ραιεπώλ, ώ Βιάζηε Ιεξάξρα, θαη 

λύλ δπζώπεη Κπξίσ ειεεζήλαη ηαο ςπράο εκώλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Έρσλ παξξεζίαλ πξνο Υξηζηόλ, νία ζαπκαζηόο Ιεξάξρεο, θαη 

Αζιεηήο ηεξόο, Βιάζηε καθάξηε, απαύζησο πξέζβεπε, πάζεο 

ζιίςεσο ξύεζζαη, θαη αζζελεκάησλ, θαη πηθξώλ ζπκπηώζεσλ, θαη 

ζπκθνξώλ ραιεπώλ, πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο Πάηεξ, ηε ζε 

θξαηαηά πξνζηαζία θαη ηνπο ζνπο αγώλαο καθαξίδνληαο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ 

ὁ Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν. 

 


