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17 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Θενδώξνπ ηνπ Τήξσλνο 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Ψαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἠιίκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Εἴηα ηά πανόκηα Σνμπάνζα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σόκ βεκκαζόηαημκ Υνζζημῦ ζηναηζώηδκ, ηαί εὐζεαῶκ Υνζζηζακῶκ 

ηόκ πνμζηάηδκ, ὑικμθμβμῦκηεξ ηνάγςιεκ ἐη αάεμοξ ροπῆξ• Ἅβζε 

Θεόδςνε, ηαῖξ ἐκεένιμζξ θζηαίξ ζμο, δαζιμκζημῦ ηεπκάζιαημξ, ηαί 

αἱνέζεςξ πάζδξ, ημύξ ζμύξ μἰηέηαξ θύηνςζαζ, επηέ, ηαί κόζμο 

πάζδξ ηαπέςξ ἁπάθθαλμκ. 

 

Δόλα Παηνί ηαί Τἱῶ ηαί Ἁβίς Πκεύιαηζ. 

Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

Θεμημηίμκ. 

Οὐ ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

 

Ψαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Εἴηα ράθθμιεκ ηάξ Ὠδᾶξ ημῦ Κακόκμξ. 

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

Θεόδςνε Μάνηοξ ἐκ Οὐνακμῖξ, ζύκ Ἀββέθμζξ παίνςκ, ημύξ ηζιώκηαξ 

ζέ εὐθααῶξ, ηαί πνμζηαθμύιεκμοξ ζέ ηζκδύκςκ, ηαί πενζζηάζεςκ 

ηαί κόζςκ δζαζςζμκ. 

 

Εἰξ ἄεεμκ δόβια, Μάνηοξ Υνζζημῦ, ζςηήν ζηεθάκδξ ηαί ὑπένιαπμξ 

ηναηαζόξ, πάζζκ εὐζεαέζζκ ἐη ανςιάηςκ, εεμζηοβῶκ αὐημύξ 

ημθθύαμζξ νοζάιεκμξ. 
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 ζηέθμξ ἀιάνακημκ ἐη Θεμῦ, θααῶκ Υνζζημῦ Μάνηοξ, ηαί ημῖξ 

Μάνηοζζ ζοζηδκῶκ, θύθαηηε θζηαίξ ζμο ημύξ ἐκ πίζηεζ, ηαί 

εὐθααεία ζήκ Μκήιδκ βεναίνμκηαξ. 

 

Θενηόθηνλ 

μθίακ ηαί Λόβμκ ηόκ ημῦ Παηνόξ, ἀθνάζηςξ ηεημῦζα, ηῆξ ροπῆξ 

ιμο ηά παθεπά, εενάπεοζμκ πάεδ, ὤ Πανεέκε, ηαί αἰςκίμο πανᾶξ 

ιέ, ἀλίςζμκ. 

 

Ὠδή γ΄. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα 

Ὕικμοξ, ὤ Θεόδςνε, κῦκ ἐηδζίμοξ πνμζάβς ζμί, ηαί ἐη ροπῆξ 

δέμιαί ζμο, Μάηαν, ἐη ηίκδοκςκ ιέ θύηνςζαζ. 

 

ηήνζβια, Θεόδςνε, ηῷ ζῶ μἰηέηδ βεκήεδηζ, ηαί ηήκ ὀνεήκ ηαί 

ἁβίακ Πίζηζκ, ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο ηνάηοκμκ. 

 

Ἔπς ηήκ ηανδίακ ιμο, πνμζδθςιέκδκ, Θεόδςνε, ἐπί ζμῖ κῦκ, ηῆξ 

ζῆξ πνμζηαζίαξ, ηαί ηῆξ ζηέπδ; δεόιεκμξ. 

 

Θενηόθηνλ 

Ἔπςκ ζέ αμήεεζακ, μὐη αἰζποκεήζμιαζ, Πακαβκέ, Μῆηεν Θεμῦ• 

ἔπςκ ζέ πνμζηάηζκ, μὐ πημμῦιαζ ηήκ ηόθαζζκ. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Μπάνςκ ὡξ δζέζςζαξ, ηῶκ ημῦ Πανααάημο ανςιάηςκ, Ἅβζε, ημύξ 

πζζημύξ μὕης ημύξ δμύθμοξ ζμο, ηῆξ αἱνεηζγόκηςκ θώαδξ θύθαλμκ. 

 

η ηζκδύκςκ ηαί εθίρεςκ, πάκηαξ ἀδμηήηςκ, Μάνηοξ Θεόδςνε, 

δζαθύθαηηε ἀπήιακημκ, ηόκ πζζηῶξ ηή ζηέπδ ζμο πνμζηνέπμκηα. 

 

Λοηνςηήξ, ὤ Θεόδςνε, ὄκηςξ εὐζεαμύκηςκ ζύ ἀκαδέδεζλαζ, 

δζαθύζαξ δζαηάβιαηα, Ἰμοθζακμῦ ηή ἐπζκμία ζμο. 

 

Θενηόθηνλ 

Ρῶζζκ δίδμο ιμί, Πακαβκέ, ηαί ηήκ γμθενάκ ροπήκ ιμο ηαηαύβαζμκ, 

αἴβθδ εεία• ζύ βάν ἔηεηεξ, θῶξ ηό ἐκοπόζηαημκ, Πακαιώιδηε. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Πόες ηαί πανά, ὑικςδίαξ ζμί πνμζάβμκηαξ, ἐη ηῶκ ηεπκαζιάηςκ 

ημῦ πμκδνμῦ, ἀαθααεῖξ ηδνεῖζεαζ δεόιεεα, Θεόδςνε. 
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Ὡξ ηίξ ἀνζζηεύξ, ηάξ πθεηηάκαξ μὔκ ζοκέηνζραξ, ημῦ Ἀπμζηάημο ηαί 

ημύξ εὐζεαεῖξ, Μάνηοξ Θεόδςνε, πακζόθςξ ζύ δζέζςζαξ. 

 

Δέμο ημῦ Θεμῦ, ὤ Θεόδςνε Πακεύθδιε, ἐη πακηόξ ηζκδύκμο ηαί 

παθεπῶκ, κόζςκ νοζεῆκαζ, ηαί αἱνέζεςκ ημύξ δμύθμοξ ζμο. 

 

Θενηόθηνλ 

Ἄπνακημκ Ἀικόκ, ζοθθααμῦζα, Πακαιώιδηε, αἴνμκηα ανμηῶκ 

ἁιανηήιαηα, θύζζκ δοζώπεζ αὐηῶκ, δμῦκαζ ιμί ηῷ δμύθς ζμο. 

 

Ὠδή ζη΄. Ἰιαζζεηί κνί Σσηήξ 

Ὡξ ιάηαζμκ ηαί ζαενόκ, ημῦ Ἀπμζηάημο ηό πνόζηαβια, Θεόδςνε 

εαοιαζηέ, πμηέ ζύ ηαηήζποκαξ, μὕης κῦκ ιαηαίςζμκ, δναηόκηεζμοξ 

δόθμοξ, ηαί ἠιᾶξ ἄηνςημοξ θύθαλμκ. 

 

Ρςζεεῖξ δοκάιεζ Θεμῦ, ηῆξ εὐζεαείαξ ὑπένιαπμξ, Θεόδςνε 

πεθοηῶξ, ηήκ πθάκδκ ἐιείςζαξ• ηαί κῦκ ἱηεηεύς ζέ, ηῶκ παεῶκ 

εἰηόκαξ, ηῆξ ροπῆξ ιμο ἑλαθάκζζμκ. 

 

κεές ηαί εὐζεαεῖ, γήθς ὡξ πάθαζ δζέζςζαξ, ημύξ νεμδόλμοξ 

μθέ, αμοθῆξ ημῦ ἀθάζημνμξ• μὕης δζαθύθαλμκ, ἠιᾶξ ἀζαθεύημοξ, 

ἐκ ηή Πίζηεζ ζμο δεόιεεα. 

 

Θενηόθηνλ 

Φςηόξ κεθέθδ ζύ εἰ, ηαί ημῦ Θεμῦ ενόκμξ ἔκδμλμξ, Πανεεκμιῆημν 

Ἁβκή• ροπῆξ μὔκ ηά ὄιιαηα, ηῆξ ἐιῆξ κῦκ θώηζζμκ, ηαί παεῶκ 

ἀπθύμξ, ηήκ ηανδίακ ιμο ηαεάνζζμκ. 

 

Δζαζςζμκ ἐνεζπεθείαξ ἁπάζδξ ἐπενῶκ ἐπείζηςκ, Θεόδςνε Ἀεθδηά, 

ἠιᾶξ ημύξ πόες ηζιώκηαξ ζέ, ὡξ ἕημζιμξ αμδεόξ νεμδόλςκ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζάθμβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

                                 εἴηα ηό Κνληάθηνλ Ἦρνο β΄. 

Πνμζηάηα ηῶκ Πζζηῶκ ἀηαηαίζποκηε, ηαί ιεζίηα ηῶκ δεμιέκςκ 

ἐημζιόηαηε, ιή πανίδδξ ἠιῶκ ηῶκ δεμιέκςκ ζμο, ηάξ μἰηηνᾶξ 

θςκᾶξ, ἀθθά πνμθεαζμκ ὡξ ζοιπαεήξ, ηαί ἁπάθθαλμκ ἠιᾶξ, ηῶκ 

Μανηύνςκ ιέβζζηε Θεόδςνε, πάζδξ ηαημοπίαξ ηαί πενζζηάζεςξ, 

ηαί ζῶζμκ ἠιᾶξ ηαῖξ ἐκεένιμζξ ζμο, πνόξ ηόκ Κύνζμκ δεήζεζζ. 
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Καί εζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο. Γ΄. 

Θαοιαζηόξ ὁ Θεόξ ἐκ ημῖξ Ἁβίμζξ αὐημῦ• ὁ Θεόξ Ἰζναήθ, αὐηόξ 

δώζεζ δύκαιζκ ηαί ηναηαίςζζκ ηῷ θαῶ αὐημῦ• εὐθμβδηόξ ὁ Θεόξ: 

ηίπμξ. κ ηηθδζίαζξ εὐθμβεῖηε ηόκ Θεόκ, Κύνζμκ ἐη πδβῶκ 

Ἰζναήθ. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (θά΄. 12-19). 

 

Γόμα Σάίξ ημο Ἀεθμθόνμο… 

 

Καί λῦλ Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο…. 

 

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

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Καί ηό πανόκ ΓΙνμζόιμζμκ 

 

Ἦρνο Πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Λαιπνά ηαί πανιόζοκμξ, ἡ Πακαβία ζμο Μκήιδ, Θεόδςνε ἔκδμλε, 

ἐθέζηδηε ζήιενμκ, ἠιίκ ἄπαζζ ύ βάν εαοιάζζε, ηόκ θαόκ 

ἄπνακημκ, ημῦ Κονίμο πμηέ ἔζςζαξ, ἐκ ἐκί εαύιαηζ, ημθθύαμζξ 

ημνέζαξ, Πακάβζε• ηαί κῦκ ζέ ἰηεηεύμιεκ, νύζαζ θοθεοζπθάβπκςξ 

ἐη εθίρεςξ, ηαί θύιδξ πακημίαξ, αἱνέζεςξ ηαί πάζδξ ἀπεζθῆξ, 

ἐπενῶκ ἀπίζηςκ, πνεζαείαζξ ζμο, ἐκεέμζξ ημύξ δμύθμοξ ζμο. 

 

 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ὤ Θεόδςνε Μάνηοξ, ζέ ζοθθήπημνα ἔπςκ ηῆξ ζςηδνίαξ ιμο, ηαί 

πίζηεςξ ηῆξ εείαξ, πνμζηάηδκ ηαί γςῆξ ιμο, ἀηαηαίζποκημκ θύθαηα, 

μὐ πημμῦιαζ πόηε, δαζιόκςκ ἐπδνείαξ. 

 

Νδζηείακ ηήκ ἁβίακ, ὡξ ἐηήνδζαξ πάθαζ, Μάνηοξ, ἀιόθοκημκ, ηαί 

κῦκ μὕης ζμύξ δμύθμοξ, αὐηήκ ηαύηδκ θζηαίξ ζμο, δζακύζαζ 

ἀλίςζμκ, πενζπανῶξ. ηαί ἀβκῶξ, Θεόδςνε Παιιάηαν. 

 

πζκμία ἐκεές, ὡξ δζέθοζαξ Μάηαν, Σοννάκμο ζόθζζια, ηαί κῦκ 

μὕης πνεζαείαζξ, ηαῖξ ζαῖξ ηῆξ ἐπζκμίαξ, ημῦ ἐπενμῦ πενζζώγεζεαζ, 

παναηαθμῦιεκ εενιῶξ, μἱ δμῦθμζ ζμο Σνζζιάηαν. 
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Θενηόθηνλ 

η βαζηνόξ ζμο πνμῆθεε, ζανηςεεῖξ ὁ ηῶκ ὅθςκ, Πανεέκε, Κύνζμξ• 

αὐηόκ μὔκ ἐηδοζώπεζ, νοζεῆκαζ ιέ πηαζζιάηςκ, ηαί ηζκδύκςκ ηαί 

εθίρεςκ. ύ βάν ηῶκ εὐζεαῶκ, πέθοηαξ ἡ πνμζηάηζξ. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα 

Πανακόιδζακηα, Ἀπμζηάηδκ ὡξ πάθαζ, ζύ ηαηήζποκαξ ζμθή 

ἐπζκμία, ηαί ἠιᾶξ ἄζεικςκ, θύθαλμκ ιζαζιάηςκ. 

 

Ὡξ κμοκεπήξ, ὤ Θεόδςνε Μάνηοξ, ζύ ηαηέααθεξ δεζκόκ Ἀπμζηάηδκ, 

ηαί ημύξ νεμδόλμοξ, ζμθία ζμο ἐννύζς. 

 

Νόις ηῷ εείς, πεθναβιέκμξ, εεμθνμκ, ἀκμιώηαημκ δζήθεβλαξ 

κόιμκ, θοθάλαξ ἐη ημύημο, ημύξ εὐζεαεῖξ ἀηνώημοξ. 

 

Θενηόθηνλ 

Ἴκα ὑικῶ ζέ, ιεηά πόεμο, Πανεέκε, κμδηῆξ αἰπιαθςζίαξ ιέ νύζαζ, 

θύηνμκ ἀκηζδμῦζα, ηό Πάεμξ ημύ ζμο Σόημο. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ὑικῶκ ζέ ἐη ηανδίαξ, Θεόδςνε Μάνηοξ, δώνςκ ηῶκ εείςκ ἐιέ 

ηαηαπθμύηζζμκ, ὡξ δώνμο εείμο, θενώκοιμξ, Πακαηήναηε. 

 

Μανηονζηή ηή αἴβθδ, Θεόδςνε Μάηαν, ηαηαθαιπόιεκμξ πάκηαξ 

ημοξ ζέ βεναίνμκηαξ, θςηί ἀΰθς, πνεζαείαζξ ζμο ηαηαθάιπνοκμκ. 

 

η ημῦ πονόξ, ὤ Μάνηοξ, ζεέκεζ ὡξ ἐννώζεδξ, ηῷ εείης 

πανακόιμο μὕηςξ ἠιᾶξ αμοθῆξ, ηῶκ ηονακκμύκηςκ. Θεόδςνε, ζύ 

δζαζςζμκ. 

 

Θενηόθηνλ 

Μανία Θεόκ Λόβμκ, ὄκ ἔηεηεξ δοζώπεζ, ὑπέν ηῶκ πίζηεζ ηαί πόες 

ηζιώκηςκ ζέ, ημῦ θοηνςεῆκαζ ηζκδύκςκ, ηαί πενζζηάζεςκ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηίκ ὡξ ἀθδεῶξ… 

 

Σῶκ ηαικόκηςκ πέθοηαξ ἰαηνόξ, αἰπιαθώηςκ νύζηδξ, ηαί ιεζίηδξ 

ἁιανηςθῶκ, εὐζεαῶκ πνμζηάηδξ, πανάηθδζζξ πεκεμύκηςκ, ηαί 

ηεναοκόξ Σονάκκςκ, ζμθέ Θεόδςνε. 
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Σόκ ἀπό ανςιάηςκ ηῶκ ιοζανῶκ, ηῶκ ημῦ Πανααάημο, 

θοηνςζάιεκμκ ημύξ Πζζημύξ ηαί ενέρακηα ημύημοξ, ηνμθή ηή ηῶκ 

ημθθύαςκ, Θεόδςνμκ ηόκ εεῖμκ, πάκηεξ ὑικήζςιεκ. 

 

ήιενμκ ιεηέζηνερεκ εἷξ πανάκ, Πζζηῶκ ηάξ ηανδίαξ, ηεεθζιιέκαξ 

πάθαζ δεζκῶξ, ηαί ηήκ πανααάημο, ηαηέζηνερεκ ἀπάηδκ, Θεόδςνμξ ὁ 

Μάνηοξ, ὄκ εὐθδιήζςιεκ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἠιᾶξ. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

 

Τό ηξνπάξηνλ. Ἦρνο β΄. 

Μεβάθα ηά ηῆξ πίζηεςξ ηαημνεώιαηα! κ ηή πδβή ηῆξ θθμβόξ, ὡξ 

ἐπί ὕδαημξ ἀκαπαύζεςξ, ὁ ἅβζμξ Μάνηοξ Θεόδςνμξ ἠβάθθεημ• πονί 

βάν ὁθμηαοηςεεῖξ, ὡξ ἄνημξ ἠδύξ ηή Σνζάδζ πνμζήκεηηαζ. Σαῖξ 

αὐημῦ ἰηεζίαζξ, Υνζζηέ ὁ Θεόξ, ζῶζμκ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ 

Πάκηςκ εὐζεαῶκ ζύ ἀθδεῶξ, ἔκεενιμξ πνμζηάηδξ ἐδείπεδξ, Μάνηοξ 

Θεόδςνε• πάκηεξ μὔκ πνμζάβμιεκ ζμί πανζζηήνζα, ηαί ζςηήνα 

βζκώζημκηεξ, ἐκ πίζηεζ αμῶιεκ, νύζαζ ηαῖξ πνεζαείαζξ ζμο, ηῆξ 

πνμζαμθῆξ ηῶκ ἐπενῶκ, πάζδξ ἀπεζθῆξ, πάζδξ θύπδξ, ηαί αἱνεηζηῶκ 

ηονακκίαξ, ημύξ πζζηῶξ βεναίνμκηαξ ηήκ Μκήιδκ ζμο. 

 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἠιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλμκ 

ιέ ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


