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23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ ΠΟΛΤΚΑΡΠΟΤ 

ΔΠΙΚΟΠΟΤ ΜΤΡΝΗ ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΟ  

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίωλ παηέξωλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Φαικόο 142 Κύξηε εηζάθνπζνλ…. 

 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ (ηεηξάθηο κεηα ηωλ ζηνίρωλ) 

 

Ήρνο πι. β’ όιελ απνζέκελε 

Μδ ιε πεζιαγόιεκμκ εκ αιανηίαζξ πακημίαζξ, ηαζ ηαηαζηζγόιεκμκ αθβεζκώξ 

αζηίζζκ αθάζημνμξ, απμηθείκδξ Άβζε, αθθ’ μζηηείνδζμκ ιε ημκ άζςημκ∙ δέπμο 

ηδκ δέδζζκ, δκ από ηανδίαξ πνμζάβς ζμζ∙ Θεόξ βαν ζε πανάηθδζζκ ηαζ 

παναιοείακ πζζημίξ πανέζπε∙ όεεκ ζμζ ηναοβάγς, εενάπςκ ημο Υνζζημύ 

εαοιαημονβέ, οπέν ηαζ μο μθμηαύηςζαξ, επζζπεύζαξ ίαζαζ. 

 

Γόμα θαη λύλ Οπ ζηωπήζνκελ πνηε Θενηόθε….. 

 

Φάικνο 50 Διέεζνλ κε ν Θένο …. 

 

 

Χδή α’. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Σα πείθδ ακμίλς ηα αδεθονά, ηαζ βθώζζακ ηζκήζς, ημο αζηήζαζαζ πανά ζμο, 

δμεήκαζ ιμζ νώζζκ ηε ηαζ ζεέκμξ, ςξ ελεζπείκ ηςκ εαοιάηςκ ημ πέθαβμξ. 

 

Αζημύιαζ ζε πάηεν εζθζηνζκώξ, ηαξ πμθθάξ αιανηίαξ, παναπηώιαηα ηα ειά, 

πάνζδε πάκηα ηαζ ακάζπμο, ημο εζζαημύζαζ ιμο πακεαύιαζηε. 

 

Λάιπνοκμκ ημίκοκ ημ ηδξ ροπήξ, ηδξ ειήξ ημκ ηόζιμκ, ηαζ μδήβδζμκ αζθαθώξ, 

πνμξ ηνίαμοξ ιε όκηςξ ηαξ εοεείαξ, ηδκ ηςκ δαζιόκςκ εθαύκςκ επήνεζακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πάκηεξ μζ κόεξ ηςκ βδβεκώκ, εηπθήηημκηαζ Κόνδ, οπέν θόβμκ, ζς ημηεηώ∙ ο 

βαν ημκ Κηίζηδκ ηςκ απάκηςκ, εκ ηδ βαζηνί ζμο επώνδζαξ. 
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Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Πνμζηάηδκ ζε πάκηεξ, μζ εκ δεζκμίξ ηεηηήιεεα, νύζηδκ ηαζ εκ πάζαζξ ηαζξ 

ζοιθμναίξ∙ όεεκ αζημύιεκ ζε, εκ πόες γέμκηζ, κοκ ημκ Υνζζηόκ ζηεηεύζαζ, 

ελεθείκ ημ πμίικζμκ πάζδξ ηαηώζεςξ. 

 

Σμκ Υνζζηόκ ζο ηδνύλαξ, δζ’ Αοηόκ μθμηαύηςζαξ∙ αβάθθδ δε αεί κοκ, Πάηεν, 

δόλακ μονάκζμκ, μνώκ αέκαα∙ δζμ ιδ παύζδ πνεζαεύςκ, ημο ζώγεζεαζ άπακηαξ, 

ζμζ κοκ πνμζηνέπμκηαξ. 

 

Ιηεηεύμιεκ Πάηεν, ςξ εενιώξ μζ δμύθμζ ζμο, ηαζ βόκο ηάιπημκηεξ αμώιεκ∙ 

δέλαζ ηδκ δέδζζκ, πζζηώξ ηζιώκηςκ ζμο, ηδκ πακζεαάζιζμκ ικήιδκ, ηαζ 

πνμζηοκμύκηςκ εκ πίζηεζ ηδκ πάκηζιμκ πείνα ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιηεηεύς ε, Κόνδ, ημκ Υνζζηόκ ηοήζαζακ, ημ βκόθμκ ημο κμόξ ιμο δζαθύζαζ, 

όπςξ οικήζς μο, ηδκ ιεβαθεζόηδηα, ηδκ δςνδεείζακ μζ, πανά Υνζζημύ Θεμύ 

Λόβμο, ημο ιόκμο Πακηάκαηημξ. 

 

Κναοβάγμιεκ εκ πίζηεζ ζμζ άπακηεξ εεδβόνε, όηζ νύζηδκ εκ ημζξ δεζκμίξ, αεί ζε 

ηεηηήιεεα, ηαζ πνεζαεύεζξ απαύζηςξ ης Υνζζηώ Θεμύ ης Λόβς. 

 

Ιθάζεδηζ ημζξ δμύθμζξ μο, απείνακδνε Θεμηόηε, βκώνζζμκ δε βε κοκ διίκ, ηδκ 

ιόκδκ αθήεεζακ, όπςξ αεί οικμύιεκ ημκ Υνζζηόκ, ηςκ πάκηςκ Κηίζηδκ. 

 

 

Τξνπάξηνλ. Ήρνο β’. 

Λζπάνεζ Υνζζηόκ, ηαξ πείναξ ηαεδθώζακηα, ημο ζώζαζ διάξ, δεζκώξ 

μθζζεήζακηαξ, ηαζ ιδδέκ θοθάλακηαξ, πεζόκηαξ δε εζξ ημκ αόναμνμκ Άβζε, ημζξ 

πμκδνμίξ δε δόκηεξ εαοημύξ, ημοξ πάκηαξ μλέςξ ακανπάγμοζζκ. 

 

Ωδή δ’. Εηζαθήθνα Κύξηε. 

Καεμδήβδζμκ Πάκζμθε, εζξ ηαξ εοεείαξ ηνίαμοξ ζμο ημ πμίικζμκ, ηαζ κοκ 

άπακηαξ ηαηεύεοκμκ, πνμξ ημ θςξ ημ θάιπςκ αθήεεζακ. 

 

Κεηηδιέκμζ εεόζμθε, ηδκ πάκηζιμκ πείνακ διίκ ηδκ αθύγμοζακ ηα ζάιαηα ςξ 

κάιαηα, ςξ εζηόξ μζ άπακηεξ παίνμιεκ, 

 

 Δοζςπμύιεκ ζε Άβζε, ημο πνεζαεύεζκ αεί Υνζζηώ ης Πακηάκαηηζ, ημο 

εηθοηνμύζεαζ ηαηώζεςξ, ημοξ πνμζηοκμύκηαξ εκ πίζηεζ ηα θείρακα. 
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Θενηνθίνλ. 

Ιηεηεύς Πακύικδηε, ηαζ εηπές ςζεί ηνμοκμύξ ηα δάηνοα, ελαζημύιεκμξ 

εενιόηαηα, πανζδείκ ιμο πηαζζιάηςκ ημ πέθαβμξ. 

 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Έθαζμκ ζμθέ, ηςκ εκ πίζηεζ πνμζηοκμύκηςκ ζμο, ηδκ πακζεαάζιζμκ πείνακ ηαζ 

πάκηζιμκ, ηδκ δεζκήκ κόζμκ, ςξ ζηθδνώξ πάκηαξ εενίγμοζακ. 

 

Ρύζαζ κοκ διάξ, ηςκ ηζκδύκςκ εεδβόνε ζμθέ, ηαζ Υνζζηώ αεί ης Λόβς, 

πνέζαεοε οπέν ηςκ πίζηεζ, ηζιώκηςκ ηα θείρακα. 

 

Όθςξ ςξ πονί, ςξ ημκ Υνζζηόκ ηδνύλαξ ηνακώξ, ηαζ εδέλς παν’ Αοημύ ημκ 

ζηέθακμκ, ηαζ κοκ πνεζαεύεζξ ημο θοηνμύζαζ διάξ άπακηαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δέλαζ κοκ ζεική, ηδκ πεκζπνάκ ηαύηδκ δέδζζκ, ηαζ διώκ ιδ πανίδδξ ηα δάηνοα, 

αθθά πανάζπμο ηδκ ηςκ δεζκώκ απμθύηνςζζκ. 

 

Ωδή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Εηήνολαξ ηδξ γςήξ ηδκ άαοζζμκ, ηαζ Θεμύ ημκ πνμαζώκζμκ Λόβμκ, ημκ εη 

θεμνάξ ακανπάζακηα πάκηαξ, ηαζ αιανηίαξ ηαονώ ηαεδθώζακηα∙ εαθάζηδζαξ 

δε κοκ διίκ ημ θοηόκ ημ πμθύηανπμκ Άβζε. 

 

Επθήνςζαξ δζ εοπήξ ημοξ ζζηώκηαξ, βοκαζηόξ ηδξ ενεραιέκδξ ζε πάηεν, μοξ 

ημζξ πηςπμίξ, ελεηέκςζαξ ηόηε, ηαηαπναΰκαξ θζιόκ ημκ επάναημκ∙ ηαηάπθδζμκ 

ηαζ κοκ διάξ ημο θςηόξ ημο θαιπνύκμκημξ πκεύιαηα. 

 

Ακέζηεζθαξ ημο αοπιμύ αιεηνίακ, ημκ Θεόκ ελζθαζηόιεκμξ πάηεν, ηαζ κοκ διάξ 

πενζπίπημκηαξ πάκηαξ, εζξ αιανηίαξ δεζκά παναπηώιαηα, δεόιεεα εζθζηνζκώξ, 

ελ αοηώκ επακόνεςζμκ Άβζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Επώνδζαξ ημκ πακηί Απώνδημκ, ηαζ Θεόκ δδιζμονβήζακηα πάκηα, ηαζ ης 

ιαζηώ ο εεήθαζαξ Σμύημκ, ημκ εκ ενήις θαόκ Αοημύ ενέρακηα∙ ζθάζεδηζ ηαζ 

κοκ διίκ, ζμκ Τζόκ δοζςπμύζα ηαζ Κύνζμκ. 

 

Κξαπγάδνκελ… 

 

Ιιάζζεηη… 
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Κνληάθηνλ. Ήρνο β’. 

Σδκ ζεπηήκ ζμο πείνακ πθμύημκ αηέκςημκ, ηεηηδιέκμζ πνέζαοκ ζε πνμξ Θεόκ 

πνμηζεέιεεα, ιδ πανίδδξ κοκ ζμοξ ζηέηαξ, Πμθύηανπε, αθθ’ επίζπεοζμκ ςξ 

ζοιπαεήξ εζξ ηδκ ακηίθδρζκ διώκ, ηςκ πζζηώξ εηαμώκηςκ ζμζ∙ πνόθεαζμκ εκ 

ηζκδύκμζξ, ηαζ νύζαζ ηεηαιςιέκμοξ, επζηαιπηόιεκμξ κοκί ζηεζίαζξ δεμιέκςκ 

ζμο. 

 

Πνμηείιεκμκ. Δίηαζμξ ςξ θμίκζλ ακεήζεζ… 

η.: Πεθοηεοιέκμξ εκ ης μίης Κονίμο… 

 

Ευαγγέλιον. Εκ του κατά Ματθαίου. 

 

Σς ηαζνώ εηείκς, πνμζηαθεζάιεκμξ μ Ιδζμύξ ημοξ δώδεηα ιαεδηάξ Αοημύ.. 

 

Δόμα. Ταηο ηνπ Ιεξάξρνπ… 

 

Καη λπλ. Ταηο ηεο Θενηόθνπ… 

 

Ιδηόκεινλ. Ήρνο πι. β’. η.: Διεήκνλ, ειέεζνλ κε ν Θεόο… 

Μδ ιε πεζιαγόιεκμκ εκ αιανηίαζξ πακημίαζξ, ηαζ ηαηαζηζγόιεκμκ αθβεζκώξ 

αζηίζζκ αθάζημνμξ, απμηθείκδξ Άβζε, αθθ’ μζηηείνδζμκ ιε ημκ άζςημκ∙ δέπμο 

ηδκ δέδζζκ, δκ από ηανδίαξ πνμζάβς ζμζ∙ Θεόξ βαν ζε πανάηθδζζκ ηαζ 

παναιοείακ πζζημίξ πανέζπε∙ όεεκ ζμζ ηναοβάγς, εενάπςκ ημο Υνζζημύ 

εαοιαημονβέ, οπέν ηαζ μο μθμηαύηςζαξ, επζζπεύζαξ ίαζαζ. 

 

 

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Σδξ ροπήξ ιμο ημ κέθμξ, ημ ηαηάποηκμκ Άβζε, δζαζηέδαζμκ, ηαζ ιάζηζβα 

μδύκδξ, ιαζηίγμοζακ ημ ζώια, ηαζ ροπήκ ηαηαεθίαμοζακ, απέθαοκμκ ιμο 

ζμθέ, πδβή δ ηςκ εαοιάηςκ. 

 

Θεόεεκ ζο έπςκ, ηςκ ζάζεςκ πάνζκ ζμθέ Πμθύηανπε, ζάζεςξ αλίμοξ, πμίδζμκ 

ηνζζιάηαν, ημοξ εκ πίζηεζ ζμζ ηνάγμκηαξ∙ εη ηςκ πακημίςκ δεζκώκ ζώγε ζμοξ 

ζηέηαξ. 

 

Εηηεκώξ ζμζ αμώκηαξ, ηαζ εκ δάηνοζζ πάηεν∙ ζμζ κοκ πνμζθεύβμκηαξ, ιδ 

πάνζδε αζημύιεκ∙ πνόζδελαζ δε πάηεν, ηαζ ηζκδύκςκ δζάζςζμκ, πνμζηοκμύκηαξ 

εοζεαώξ, ηα θείρακα ηα εεία. 
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Θενηνθίνλ. 

Ω Δέζπμζκα πάκηςκ, δ ηεημύζα ημκ ςηήνα ηαζ Πθάζηδκ ιμο, εοώκοιμκ ημκ 

πώνμκ, θοβείκ εηδοζςπώκ ε εκ διένα ηδξ ηνίζεςξ∙ όηζ μ Τζόξ μο ηνίκεζ ηα 

ζύιπακηα αζθύηηςξ. 

 

Χδή ε’. Σνλ Βαζηιέα ηωλ νπξαλώλ. 

Γέιεζ ιμο εη πακημίςκ ημ ζώια κμζδιάηςκ, πανείηαζ ηα ιέθδ∙ εθέδζμκ ς 

Πάηεν, ζμκ πζζηόκ ζηέηδκ. 

 

Απμνμύιαζ εεναπείαξ ανμηείαξ πάζδξ∙ θζπανώξ ζε εενιώξ ημκ πνμζηάηδκ, 

πνόθεαζμκ ιε ζώζμκ, ηαζ νώζζκ ιμζ πανάζπμο. 

 

Καεζηεηεύς ίθεςξ ιμζ κοκ πνόζαθερμκ μονακόεεκ ζώιεκμξ πάεδ, πάκδεζκα ηαζ 

νύζαζ ηαηώζεςξ ιε Μάνηοξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τικώ ε, ηδκ Υενμοαίι οπενηένακ, ςξ ημκ Κηίζηδκ ηςκ απάκηςκ ηεημύζακ, 

θαηνεύςκ εζξ αζώκαξ, Πανεέκε ης Τζώ μο. 

 

Ωδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Εθαύκεζξ ηαξ αηνίδαξ, ηα γώα ελζάζαζ, παναδόλςξ ηεναημονβέ Πμθύηανπε, δζμ 

εενιώξ εηαμώ ζμζ∙ ηα πάεδ ιμο ίαζαζ. 

 

Ιάζεςκ ηναηήνα, ακεθθζπή ζμζ πείνα Ιενμιάνηοξ ημζξ πζζημίξ πνμζέεδηε, 

γςανπζηή δ πάνζξ∙ ε ιαηανίγμιεκ. 

 

Οπθμύιεκμξ πακημίαζξ, ιάηαν ηαζξ ααζάκμζξ, ςξ πανίηςκ εείςκ ηειέκεζ 

ηαηέθοβμκ∙ ςκ ιε Μάνηοξ δζα ηάπμοξ νύζαζ Πμθύηανπε. 

 

Θενηνθίνλ. 

ε πάζαζ αζ δοκάιεζξ, ηςκ μονακώκ οικμύζζ, βεκεαί δε πάζαζ ανμηώκ 

δμλάγμοζζ∙ μο ηαζξ πνεζαείαζξ νοζεείδιεκ Πάκαβκε. 

 

 

Άμηνλ Εζηί. Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίνμζξ ηςκ εαοιάηςκ μ πμηαιόξ, παίνμζξ ηςκ ιονκαίςκ ακηζθήπηςν μ 

ζζπονόξ, παίνμζξ ηδξ Σνζάδμξ μ εείμξ ιοζημθέηηδξ, δζ δκ μθμηαοηώεδξ Μάνηοξ 

Πμθύηανπε. 
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Δεύηε πνμζηοκήζμιεκ εοθααώξ, ηδκ πάκηζιμκ πείνα, Πμθοηάνπμο ημο 

αεθδημύ, ανμηώκ, θοηώκ, ενειιάηςκ, πακημίςκ ελςεμύζακ, κόζςκ ηε ηαζ 

αθάαδκ, ηαζ πανέπμοζακ ίαζζκ. 

 

Σμκ ζενμιάνηονα ημο Υνζζημύ, ημκ εκ αζεεκείαζξ εημζιόηαημκ αμδεόκ, ηαζ 

νύζηδκ εκ πάζαζξ ηαζξ ακάβηαζξ, εοζεαμθνόκςξ ηζιήζςιεκ. 

 

Δεύηε μζ κμμύκηεξ ηαζ εκ δεζκμίξ, πάεεζζ ηεθμύκηεξ, ανοζώιεεα εη πδβήξ, 

αθδημύζδξ ζαιάηςκ ηδκ πάνζκ αέκαμκ δκ ημζξ πάζζκ, εκ πίζηεζ πνμζηοκμύζζ 

πανέπεζ εαοιάζζα. 

 

Κνάγμιεκ ζμζ πάηεν εζθζηνζκώξ, νύζαζ εη πακημίςκ πενζζηάζεςκ ζμκ θαόκ 

εενιώξ πεθεοβόηα ηδ ζηέπδ ζμο ηδ εεία, ηαζ ηςκ παναπηςιάηςκ αζημύιεκμξ 

άθεζζκ. 

 

Πάζαη ηωλ Αγγέιωλ αη ζηξαηηαί… 

 

 

Σξηζάγηνλ…. 

 

Απνιπηίθηνλ… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ…. 

 

Ήρνο πι. β’ 

Σδκ ζεπηήκ ζμο πείνακ πθμύημκ αηέκςημκ, ηεηηδιέκμζ πνέζαοκ ζε πνμξ Θεόκ 

πνμηζεέιεεα, ιδ πανίδδξ κοκ ζμοξ ζηέηαξ, Πμθύηανπε, αθθ’ επίζπεοζμκ ςξ 

ζοιπαεήξ εζξ ηδκ ακηίθδρζκ διώκ, ηςκ πζζηώξ εηαμώκηςκ ζμζ∙ πνόθεαζμκ εκ 

ηζκδύκμζξ, ηαζ νύζαζ ηεηαιςιέκμοξ, επζηαιπηόιεκμξ κοκί ζηεζίαζξ δεμιέκςκ 

ζμο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ….Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ…. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίωλ παηέξωλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 


