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1 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Μάξηπξνο ΧΦΡΟΝΙΟΤ ηνῦ ἐλ 

Παιαηζηίλῃ, Γ. Ἀπνζηνιάθε  
 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

               

 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τόλ ηῆο ἀλδξείαο ἀθαζαίξεηνλ πύξγνλ, ηόλ ἀζινθόξνλ θαί 

Φξηζηνῦ ζηεθαλίηελ, ηῆο ζσθξνζύλεο ἄλζνο ηό παλεύνζκνλ, πάληεο 

ἐμπκλήζσκελ, ηῶλ Μαξηύξσλ ηό θιένο, ηόλ ζεπηόλ Σσθξόληνλ, 

εὐιαβῶο ἐθδεηνῦληεο, αὐηνῦ πξεζβείαο πξόο ηόλ Ἰεζνῦλ, ἵλα 

ῥπζζῶκελ θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ. 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

 

Δἶηα ὁ Καλώλ· 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Σσθξόληε Μάξηπο θαί ἀζιεηά, Φξηζηόλ ἐθδπζώπεη, ὑπέξ 

πάλησλ Φξηζηηαλῶλ, ηήλ κλήκελ ζνπ πόζῳ ἐθηεινύλησλ, θαί 

πξνζηόλησλ ἐλ πίζηεη ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Ἀκλόο ὥζπεξ ἄθαθνο Ἀζιεηά, Φξηζηῷ πξνζελέρζεο, θαί 

αἱκάησλ ζνπ ζηαιαγκνῖο, βπζόο ἐμεξάλζε ἀζεΐαο, ηῆο θθιεζίαο 

γελόκελνο πξόβνινο. 

 

ζηέθζεο ἀζιήζεη καξηπξηθῇ, γελλλαίσο ὁδεύζαο, καξηπξίνπ 

ζνπ ηήλ ὁδόλ· δηό ζήλ Σσθξόληε αἰηνῦκαη, ηήλ ηαρπηάηελ θαί ζείαλ 

ἀληίιεςηλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκελ Σήλ ἄκεηξνλ πξόο βξνηνύο, ζπκπάζεηαλ Μῆηεξ, 

θαί βνῶκέλ Σνη νἱ πηζηνί, κή παύνηο ηῇ ζθέπῃ Σνπ ηῇ ζείᾳ, ἡκᾶο 

θπιάηηεηλ ἀεί Παλακώκεηε. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Τνύο ηηκῶληάο ζε Μάξηπο, ἐλ ζπκθνξαῖο ζθέπαζνλ, θαί ηαῖο 

ῥππηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, ζεπηέ Σσθξόληε, Φξηζηόλ ἱιέσζαη, ὅηη 

θαηέρεηο κεγίζηελ, παῤῥεζίαλ Ἅγηε, ῥείζξνηο αἱκάησλ ζνπ. 

 

λ θηλδύλνηο πξνζηάηελ, ἐλ ζπκθνξαῖο θύιαθα, θαί ἐλ 

πεηξαζκνῖο ζαξζαιένλ, θξνπξόλ ζε ἔρνκελ· δηό πξνζπίπηνκελ, ηῆ 

ζῇ εἰθόλη ἐλ πίζηεη, ζεβαζηέ Σσθξόληε, Μάξηπο παλέλδνμε. 

 

Ἱθεηεύσ ζε Μάξηπο, δόο κνη παζῶλ ἴαζηλ, θαί ἐλ ηῷ λνΐ κνπ 

εἰξήλελ, ζείαλ ηε θώηηζηλ, ὡο ἄλ γελήζσκαη, ηέθλνλ θσηόο ζενθόξε, 

θαί πνηῶ ὁ δείιαηνο, Φξηζηνῦ ηό ζέιεκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κηβσηόο παλνζία, θαί Πιαζηνπξγνῦ ζθήλσκα, γέγνλαο ζεκλή 

Θενηόθε, λεδύτ θέξνπζα, Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ηῇ κπζηηθῇ ἐπηλεύζεη, 

ηόλ Ἀδάκ ῥπζάκελνλ, δη’ ἀγαζόηεηα. 

 

Σσθξόληζνλ, ηάο δηαλνίαο θαί θάζαξνλ ηάο θαξδίαο, ηῶλ 

αἰηνύλησλ πηζηῶο, πακκάθαξ Σσθξόληε, καξηπξηθάο ζνπ πξεζβείαο 

πξόο ηόλ Δεζπόηελ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

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

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄.  Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο θξνπξόο, θαί ἀληηιήπησξ ἄγξππλνο, ηπγράλεηο 

ἡκῖλ, θαί ζηεξηγκόο ἐλ ζιίςεζη, Σσθξόληε Μάξηπο Φξηζηνῦ, θαί 

δηώθεηο παζῶλ ηήλ ζθνηόκαηλαλ· δηό πάληεο βνῶκελ ζεξκῶο, πηζηνῖο 

ζνπ ρνξήγεη ηά αἰηήκαηα. 
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ᾨδή δ΄.  Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἰαηξόλ ζε γηλώζθνληεο, θαί παξακπζίαο πεγήλ ἀθέλσηνλ, 

θαηαθεύγνκελ ζῇ ράξηηη, ἀζπαδόκελνη ζεῖόλ ζνπ ιείςαλνλ. 

 

Τεηξσκέλνο ἀιγήκαζηλ, θαί ἐθ λνζεκάησλ ρσιαίλσλ Ἅγηε, 

ἐμαηηνῦκαη ηάο πξεζβείαο ζνπ, θαί ηήλ ηαρπηάηελ ζνπ ἀληίιεςηλ. 

 

Φάξηλ βιύδεη θαί ἔιενο, θαί παξεγνξίαλ παξέρεη ἅπαζη, ηό ζόλ 

ιείςαλνλ Σσθξόληε, ὅπεξ εὐιαβῶο θαηαζπαδόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξ θύζηλ γελλήζαζα, Λόγνλ ηνῦ Θενῦ ἀζπόξσο Ἄκσκε, 

παξά θύζηλ ἁκαξηήζαληα, ἐπεξείαο ιύηξσζαί κε δαίκνλνο. 

 

ᾨδή ε΄.  Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄιππνλ δσήλ, θαί ηόλ βίνλ ἀζηαζίαζηνλ, ζνῦ δεόκεζα 

Σσθξόληε πηζηῶο, δηαηήξεζνλ ιηηαῖο ζνπ πξόο ηόλ Κύξηνλ. 

 

Σώκαηνο ἐκνῦ, θαρεμίαο Μάξηπο ἴαζαη, ὅηη πίζηεη ζνί 

πξνζέξρνκαη αἰηῶλ, ηήλ θαη’ ἄκθσ κνπ ὑγείαλ θαί ηήλ ἴαζηλ. 

 

Ἴδε ζπκπαζῶο, ηνύο ηηκῶληάο ζνπ ηό ιείςαλνλ, θαί ηεινῦληάο 

ζνπ ηήλ κλήκελ ηήλ ζεπηήλ, ἐθπιεξῶλ αὐηῶλ ζπκθέξνληα 

αἰηήκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πίζηηλ Ἀγαζή, ηῇ ςπρῇ κνπ δίδνπ πάληνηε, νἵαλ δέδσθελ Υἱόο 

Σνπ ἀζιεηῇ, Σσθξνλίῳ ἐλ ζηαδίῳ ηῆο ἀζιήζεσο. 

 

 

ᾨδή ζη΄.  Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὡο ζθάγηνλ, ἱεξόλ πξνζήλεγθαο, ἑαπηόλ ἐζεινπζίσο Κπξίῳ, 

ηήλ ηνῦ ηπξάλλνπ ληθήζαο καλίαλ, ἐλ Παιαηζηίλῃ Σσθξόληε Ἅγηε· 

δηό δνμάδνκελ ηήλ ζήλ, ζηεξεάλ θαί παλέλδνμνλ ἄζιεζηλ. 

 

Φαξίησλ, δσνπνηῶλ πεπιεζκέλνο, ὡο γελλαῖνο ἀζιεηήο ηνῦ 

Κπξίνπ, δξόζνλ ζῆο ράξηηνο ἄλσζελ πέκςνλ, θαί γιπθαζκόλ ηῇ 

ςπρῇ κνπ ἐπόκβξεζνλ, Σσθξόληε Μάξηπο θιεηλέ, ὅηη ζνί ηήλ ἐιπίδα 

κνπ ηέζεηθα. 
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Τηκῶκέλ ζνπ, ηό εὐῶδεο ιείςαλνλ, ὅ θαηέρνκελ ὡο πάλζεπηνλ 

δῶξνλ, ἁγηαζκόλ θαί ὑγείαλ παξέρνλ, θαί ζεξαπεῦνλ δεηλά 

ἀξξσζηήκαηα· δηό θεξύηηνκελ ραξᾷ, πξόο ἡκᾶο ζήλ ἐμαίξεηνλ 

εὔλνηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μή παύζῃ, ὑπέξ ἡκῶλ Παλάρξαληε, ἱιενῦζζαη ηόλ Φξηζηόλ 

θαί Υἱόλ Σνπ, ὅηη ηῇ Σῆ πξνζηαζία θαί ζθέπῃ, πάληεο ἐλ πίζηεη θαί 

πόζῳ πξνζθεύγνκελ· ηήλ Σήλ γάξ Μήηεξ πξόο Θεόλ, παῤῥεζίαλ 

ἡγνύκεζα ἄςεπζηνλ. 

 

Σσθξόληζνλ, ηάο δηαλνίαο θαί θάζαξνλ ηάο θαξδίαο, ηῶλ 

αἰηνύλησλ πηζηῶο, πακκάθαξ Σσθξόληε, καξηπξηθάο ζνπ πξεζβείαο 

πξόο ηόλ Δεζπόηελ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ἀζιεηήο εὐζεβείαο ἀήηηεηνο, ἐλ ηῷ ζηαδίῳ ληθήζαο ηόλ 

ηύξξαλνλ, ηῆο Παιαηζηίλεο θαηέζηεο ὡξάτζκα θαί θθιεζίαο 

ἀδάκαο πνιύηηκνο· δηό θαη ηηκῶκελ ηνύο ἄζινπο ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

θ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17 – ζη΄ 2). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· ηαῦηα ἐληέιινκαη ὑκῖλ, 

ἵλα ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο.  Εἰ ὁ θόζκνο ὑκᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε ὅηη ἐκὲ 

πξῶηνλ ὑκῶλ κεκίζεθελ.  Εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ 

ἴδηνλ ἐθίιεη· ὅηη δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νὐθ ἐζηέ, ἀιι’ ἐγὼ ἐμειεμάκελ 

ὑκᾶο ἐθ ηνῦ θόζκνπ, δηὰ ηνῦην κηζεῖ ὑκᾶο ὁ θόζκνο.  Μλεκνλεύεηε 

ηνῦ ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ ὑκῖλ· νὐθ ἔζηη δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ 

αὐηνῦ. Εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ θαὶ ὑκᾶο δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ 

ἐηήξεζαλ θαὶ ηὸλ ὑκέηεξνλ ηεξήζνπζηλ.   Ἀιιὰ ηαῦηα πάληα 

πνηήζνπζηλ ὑκῖλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, ὅηη νὐθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά 

κε.  Εἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ ἐιάιεζα αὐηνῖο, ἁκαξηίαλ νὐθ εἴρνλ· λῦλ δὲ 

πξόθαζηλ νὐθ ἔρνπζη πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο αὐηῶλ.  Ὁ ἐκὲ κηζῶλ θαὶ 
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ηὸλ παηέξα κνπ κηζεῖ.  Εἰ ηὰ ἔξγα κὴ ἐπνίεζα ἐλ αὐηνῖο ἃ νὐδεὶο 

ἄιινο πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ νὐθ εἴρνλ.    

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ…   

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…  

Πξνζόκνηνλ. ῏Ηρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. λέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Δεῦηε νἱ θηιάγηνη, ηόλ ἀζινθόξνλ ἐλ πίζηεη, Παιαηζηίλεο 

θαύρεκα, Μάξηπξα ηόλ ἔλδνμνλ  ἱθεηεύζσκελ· πξέζβεπε ἀπαύζησο, 

ὑπέξ πάλησλ ηῶλ ηηκώλησλ ζε, ζεπηέ Σσθξόληε, θαί ἐπηηεινύλησλ 

ηήλ κλήκελ ζνπ, θαί ζῶζνλ ἐθ θαθώζεσλ, θαί παληνδαπῶλ 

πεξηζηάζεσλ· ἔρεηο γάξ κεγίζηελ, ὡο Μάξηπο παῤῥεζίαλ πξόο 

Φξηζηόλ, ᾧ καξηπξίνπ ζνπ βάζαλα, γελλαίσο ὑπέκεηλαο.  

 

ᾨδή δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀλακάξηεηνλ βίνλ, ςπρηθήλ εὐθνζκίαλ, εἰξήλελ πλεύκαηνο, 

εὐζύηεηα θαξδίαο, θαί ζώκαηνο ὑγείαλ, ηῇ ζῇ ράξηηη δώξεζαη, ηνῖο 

αἰηνπκέλνηο ζεξκῶο, Σσθξόληε ιηηάο ζνπ. 

 

Μαξηπξίνπ ηνύο πόλνπο, ὑπνκείλαο ἀθόβσο, Φξηζηόλ 

ἐδόμαζαο, ᾧ δέδσθαο ὡο δῶξνλ, ηκεζεῖζαλ θεθαιήλ ζνπ, 

ζηεθεθόξε Σσθξόληε, θαί αἰσλίνπ δσῆο, ζνθέ λῦλ ἀπνιαύεηο. 

 

Τήλ ζεπηήλ ζνπ εἰθόλα, εὐιαβῶο πξνζθπλνῦκελ, θαί 

ἀζπαδόκεζα· ραξίησλ γάξ ηπγράλεη, πεγή θαη ἀλαβιύδεη, 

εὐθξνζύλελ ἀθήξαηνλ, ηνῖο ἐθδεηνῦζη πηζηῶο, καξηπξηθάο εὐράο 

ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Λνγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, θαί παζῶλ ηῆο ζαξθόο κνπ, θαί πάζεο 

πηώζεσο, ἀπήκαληνλ ηόλ λνῦλ κνπ, ἀλάδεημνλ Κπξία, Θενηόθε 

Παλάρξαληε, ἵλα ὑκλῶ Σε ἀεί, κεηά ηνῦ Σσθξνλίνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Ἔρνληεο Μάξηπο, ηνῦ ζνῦ ιεηςάλνπ ηήλ ράξηλ, θαηαθεύγνκελ 

ἐλ ηνύηῳ πάζῃ ὥξᾳ, θαί ηῶλ ἀπεηινύλησλ, ιπηξνύκεζα θηλδύλσλ. 
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θ πνιπηξόπσλ, ἀζζελεηῶλ Ἀζινθόξε, ἀζηλεῖο ηε θαί 

ἀηξώηνπο δηαηήξεη, ηνύο ὑκλνινγνῦληαο, ηά ῥεῖζξα ζῶλ αἱκάησλ. 

 

Ἄζηηνο Μάξηπο, ἐλ ηῇ εἱξθηῇ θαηεθιείζζεο, θαί ἐηάζεο θαί 

ἐμέζζεο ἐλ ὀδύλαηο, θαί ὁκνινγήζαο Φξηζηόλ, ἐηειεηώζεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σῶζόλ κε Μήηεξ, ἐθ ηῆο ἐρζξνῦ ηπξαλλίαο, ἡ ἀζπόξσο 

ζπιιαβνῦζα ηόλ Δεζπόηελ, ηόλ ἀπό ηνῦ πιάλνπ, ζώζαληνο ηνύο 

βξνηείνπο. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεγίζηελ παῤῥεζίαλ, πξόο Φξηζηόλ θαηέρσλ, ὑπέξ ζῶλ 

ηέθλσλ Σσθξόληε πξέζβεπε, ἀπαιιαγῆλαη ηαρέσο ἀπό ηνῦ ὄθεσο. 

 

κνῦ ηνῦ Δεκεηξίνπ, εὐιαβῶο ηηκῶληνο, ηό θαηερόκελνλ 

ιείςαλνλ Ἅγηε, κή παξαιείπῃο θπιάηηεηλ ηόλ νἶθνλ πάληνηε. 

 

Τνῦ πιέμαληνο ζόλ ὕκλνλ, ἐλ ἀηέρλνηο ζηίρνηο, κέκλεζν 

Μάξηπο Κπξίνπ ἐλώπηνλ, θαί εὐκελῶο ηήλ ζήλ ράξηλ αὐηῷ 

ρνξήγεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηά ηνῦ Σσθξνλίνπ, Σόλ Υἱόλ δπζώπεη, ὑπέξ ἡκῶλ Θενηόθε 

Παλάρξαληε, ἵλα ὑκλῶκελ αἰζίσο ηά κεγαιεῖα Σνπ. 

 

. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο,  ηῶλ Μαξηύξσλ ἡ ραξκνλή, θαί ηῆο θθιεζίαο, 

ἀθξνζίληνλ ἱεξόλ· ραίξνηο Παιαηζηίλεο, ἡ δόμα θαί ηό θιένο, 

Σσθξόληε ηξηζκάθαξ, ἡκῶλ ηό ζέβαζκα. 

 

Σθέπαζνλ ηνύο δνύινπο ζνπ ἀβιαβεῖο, Σσθξόληε Μάξηπο, ἀπό 

πάζεο ἐπηβνπιῆο, ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ, θαί ράξηλ ἡκῖλ δίδνπ, ηειεῖλ ηά 

ηνῦ Σσηῆξνο, ζεπηά ἐληάικαηα. 
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Πξέζβεπε ἀπαύζησο ὑπέξ ἡκῶλ, Σσθξόληε Μάξηπο, θαί 

ἁπάλησλ Φξηζηηαλῶλ, ἵλα ζεαξέζησο βηνῦληεο ἐλ ηῷ θόζκῳ, ἐλ 

νὐξαλνῖο γεπζῶκελ, ηά ὑπεξθόζκηα. 

 

Ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξόο ηόλ Φξηζηόλ, Μάξηπο ζενθόξε, ηάο 

αἰηήζεηο πιήξνπ ἡκῶλ, ηῶλ ζνῦ πξνζθπλνύλησλ, ηό ιείςαλνλ ηό 

ζεῖνλ, θαί ἐπηθαινπκέλσλ ζε κεηά πίζηεσο. 

 

Ἄζηηνο ἐθιείζζεο ἐλ ηῇ εἱξθηῆ, θαί ηαζείο ἐμ ἄθξσλ, 

θαηεμέζζεο Μάξηπο νἰθηξῶο, θαί δεηλαῖο αἰθείαηο, θαηαθιεγείο ἐλ 

ζθέινηο, ηήλ θάξαλ ζνπ ἐηκήζεο, θιεηλέ Σσθξόληε. 

 

Φύιιαηηε ηόλ νἶθόλ κνπ Ἀζιεηά, κεηά ηῶλ Ἁγίσλ, 

Βεζζαξίσλνο θαί θξαίκ, Δεκεηξίνπ ζείνπ, ὁζίνπ Φηινζένπ, ηνῦ 

γόλνπ ηῆο Σθιαηαίλεο, ἐθ’ ᾧ θαπρόκεζα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Σό Σξηζάγηνλ …. 

 

  

 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο  πι. α΄.  Σόλ πλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τεηξσκέλνο ηῷ πόζῳ Φξηζηνῦ Σσθξόληε, ηῶλ ἐπηγείσλ 

ἁπάλησλ θαηαθξνλήζαο ζνθῶο, γελλαηόηαηα ἐλήζιεζαο καθάξηε· 

ὅζελ ηήλ θάξαλ ζνπ ηκεζείο, ηῶλ Ἁγίσλ ηνῖο ρνξνῖο ζεόθξνλ λῦλ 

ἐπαγάιιῃ, θαί πξεζβεύεηο ὑπέξ ἁπάλησλ, ηῶλ ἐθδεηνύλησλ 

ζσζηηθάο  ζνπ ιηηάο. 

 

40 Κύξηε Διέεζνλ 
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                    Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  

Πάληαο ηνύο ηεινῦληαο εὐιαβῶο, κλήκελ ζνπ παλίεξνλ 

Μάξηπο, θαί ἐμαηηνῦληάο ζνπ, ράξηλ θαί βνήζεηαλ, ἐθ λόζσλ 

ιύηξσζαη, πεηξαζκῶλ ηε θαί ζιίςεσλ, θαί πάζεο ἀλάγθεο, ὅηη ράξηλ 

ἔιαβεο, ιακπξέ Σσθξόληε, ζθέπεηλ ζά ηεθλία πνζνῦληα, ηήλ ἱεξάλ 

ζνπ εἰθόλα, πίζηεη πξνζθπλῆζαη παλανίδηκε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

   

 Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Υξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 


