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2 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ Πιαλά 
 
Δι’ εστών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ 

ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 
 

 

Χαικόο ξκβ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ήρνο δ Υςσζείο ελ ησ Σηαπξώ 

 

Οη Νηθνδήκνπ ζπκπνιίηαη πξνζέιζεηε θαη ζπλ εθείλσ ηνλ Πιαλάλ 

απαληήζαηε ηνλ κεη’ Δθείλνλ άγηνλ πκώλ θαη παλεγπξίζαηε ησ Θεώ 

εθβνώληεο, Γέζπνηα πκλνύκελ ε, ηνλ εζράηνηο ηνηο ρξόλνηο 

πξνζελεγθόληα άγηνλ θιεηλόλ δεύηεξνλ άιινλ Νηθόιανλ όζηνλ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

. 

Οπ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε, ηα, δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη 

αλαμηνη• εη κε γαξ ζπ πξνίζηαζν πξεζβεύνπζα, ηηο εκάο εξξύζαην 

εθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Σηο δε δηεθύιαμελ έσο 

λπλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηώκελ, Γέζπνηλα, εθ ζνπ• ζνπο γαξ 

δνύινπο ζώδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλώλ. 

 

Χαικόο λ (50) 

Διέεζνλ κε, ν Θεόο… 

 

Ψδή α . Ήρνο πι. δ . Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Οζίσλ νκόζθελνο, σ Πιαλά, Νηθόιαε πάηεξ, ζπ γελόκελνο, 

επεηδάλ, νζίσο θεθνίκεζαη Κπξίσ νλ εθδπζώπεη πηαηζκάησλ κε 

ξύζαζζαη. 

 

Παηέξσλ νκόδεινο, σ Πιαλά, Νηθόιαε πάηεξ δηεηέιεζαο, ηεξάλ ηελ 

ζείαλ ηειώλ ζπ Λεηηνπξγίαλ θαη νζεκέξαη σο νύηνη δεόκελνο. 
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Λνπόκελνο δάθξπζηλ, σ Πιαλά, Νηθόιαε πάηεξ, θαηαλύμεσο 

γεεξάο, πξνζεύρεζν όζηε Κπξίσ εληεηιακέλνηο ηελ άθεζηλ δίδνζζαη. 

 

Θενηνθίνλ 

Απάλησλ ηα πηαίζκαηα, σ Πιαλά, Νηθόιαε πάηεξ, επσκίδεζν ελ 

ραξά θαη πάζηλ επήξθεζαο πξνζύκσο ηε Θενηόθσ αεί 

πξνζεπρόκελνο. 

 

Ψδή γ . Οπξαλίαο αςίδνο 

Νάμνπ λήζνπ βιαζηόο ηε θαη παξαδείζνπ ν δεύηεξνο κεηά 

Νηθνδήκνπ εγέλνπ σ ζπλνξκώκελνο θαζηθεηεύεηο λπλ ηνλ νλ Θεόλ 

θαη Γεζπόηελ ηνηο Ναμίνηο δίδνζζαη ράξηλ θαη έιενο. 

 

Αγηώηαηε πάηεξ ηεο Βνπιηαγκέλεο ν έλζεξκνο θαη ηνπ ηεξνύ ηνπ 

Πξνδξόκνπ ζύηεο γελόκελνο ηαηο ηεξαίο ζνπ ιηηαίο ηνλ νλ Θεόλ 

εθδπζώπεη θσηηζκόλ δσξήζαζζαη θαη ζείνλ έιενο. 

 

εξαθείκ θαη ησλ άιισλ Σαγκάησλ ηξόπνλ κηκνύκελνο έδεηο ελ γε 

σο αθηήκσλ θαη νπρ σο έλπινο πεξηνπζίαλ ζνπ ηνηο ζπγγελέζη 

πξνζλείκαο θαη ην ζνλ βαιάληηνλ πησρνίο θελνύκελνο. 

 

Θενηνθίνλ 

Παξακύζηνλ πάζηλ ακαξησινίο ζπ γελόκελνο θαη ηε Θενηόθσ 

εθζύκσο ζπ πξνζεπρόκελνο ελ Διηζζαίνπ Ναώ ηαο αγξππλίαο 

εηέιεηο θαη εθ γεο αλύςσλεο πάληα σο έλζενο. 

 

Ψδή δ . Δηζαθήθνα Κύξηε 

Λύπελ πάζαλ εκάθξπλαο, ησλ κπρώλ ςπρήο ζνπ, όηε ζπ έκεηλαο ηεο 

ζπδύγνπ δίρα, όζηε θαη κνλήξε βίνλ επεπόζεζαο. 

 

Απεξλήζν Νηθόιαε, ηεο ζαξθόο ζνπ πάζαλ ηπρόλ εππάζεηαλ θαη 

εβίσζαο σο Άγγεινο επί γεο έρσλ απηνθξάηνξα. 

 

Ναίσλ, πάηεξ Νηθόιαε, ελ βνή πδάησλ πνιιώλ ελίνηε ηνηο πνζίλ 

αβξόρνηο έθζαζαο Ναώ Διηζζαίνπ θαη εγξύπλεζαο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ώξαο πιείζηαο, παλόζηε, νπ δεήζεηο ζείαο Θεώ αλέθεξεο, 

Θενηόθνπ δε αλέκελεο ηελ ζεξκήλ πξεζβείαλ πξναηηνύκελνο. 
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Ψδή ε . Φώηηζνλ εκάο 

Μόλε αγαζέ παλνηθηίξκσλ θαη θηιάλζξσπε ηαηο Νηθνιάνπ ιηηαίο 

ηνπ Πιαλά ηελ ζελ εηξήλελ λπλ δνο κνη θαη άθεζηλ. 

 

Έιενο, ηαλύλ, ειεήκνλ θαη θηιάλζξσπε, ηαηο ηνπ νζίνπ ελζέξκνηο 

επραίο πάζη δίδνπ, θαη πηαηζκάησλ ηελ ζπγρώξεζηλ. 

 

Νόκνπ, αγαζέ, ζπ γελόκελνο ππήθννο λνκνζέηεζνλ κε ζείαηο 

δηδαραίο ίλα εύξσ ηνπ Υξηζηνύ νδόλ ηελ άζθαιηνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Όιελ, αγαζή, ζπ Παληάλαζζά κνπ Γέζπνηλα ηελ ζελ εύλνηαλ θαη 

ζείαλ ζηνξγήλ Νηθνιάνπ ηαηο επραίο δίδνπ κνη, δένκαη. 

 

Ψδή ζη’. Τελ δέεζηλ 

Ιθέηεπε, σ Νηθόιαε πάηεξ, Πξόδξνκνλ ηε θαη πξνθήηελ Διηζζαίνλ 

νπο θινγεξώο, ειεηηνύξγεηο, πακκάθαξ, ην θαζ’ εκέξαλ σο ζύηελ 

δεόκελνο θαη δίδνπ πάζηλ ηελ επρήλ πξνθεηώλ θαη νζίσλ, παλάγηε. 

 

νπ δένκαη, ζαηο πξεζβείαηο ξύζαη κε, ακθηβιήζηξσ ηνπ ερζξνύ 

εκπεζόληα θαη αζθαιή θαη αζηλή ηήξεζνλ κε, ελ ηε δσή ηε 

παξνύζε, σ άγηε, θαη δίδνπ κνη ηελ ζελ επρήλ ίλα εύξσ θαιώλ ηελ 

αθξόξξνηαλ. 

 

Διεύζεξνλ ησλ παζώλ πνίεζνλ κε θαη πνηθίισλ πεηξαζκώλ ηε θαη 

λόζσλ όζαη ηαλύλ θαηαηξύρνπζη ζώκα κνπ, ην ζλήηνλ θαη θζάξηνλ 

ηε θαη δείιαηνλ θαη δίδνπ κνη ξώζηλ, ηζρύλ θαη πγείαλ θαη ζείαλ 

βνήζεηαλ. 

 

Θενηόθηνλ 

Παλύκλεηε, παλαγία πξέζβεηξα ηαηο ζεξκαίο Νηθνιάνπ πξεζβείαηο 

πάζηλ εκίλ ηνηο νηθηξώο δενκέλνηο δίδνπ πηαηζκάησλ ζπγλώκελ θαη 

άθεζηλ θαη ζνπ ηελ ζείαλ αξσγήλ ίλα θύγσκελ θόζκνπ εππάζεηαλ. 

 

Νηθόιαε ηελ δαςηιή Κπξίνπ ράξηλ ιακβάλσλ επί εκάο ηνπο Ναμίνπο 

ηαύηελ επίρεε θαη θώηηζνλ ηαο θαξδίαο απάλησλ. 

 

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

εκεξώλ ηεθνύζα, δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.. 
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Κνληάθηνλ Ήρνο β 

Ω Νηθόιαε Πιαλά πακκαθάξηζηε θαη ηεο Νάμνπ πηέ επθιεέζηαηε 

Νηθνδήκσ, ησ ηνπ Αγίνπ Όξνπο ζαπκαζηώ ζπκπξνζεύρνπ εζαεί 

πξν ηνπ ζξόλνπ ηνπ Θενύ θαη παηξόο εκώλ Άγηε, ίλα ζε γελεηείξα 

θαη πάζε ςπρή αζιία, ίιεσο γέλεηαη ηαλύλ θαη νηθηίξκσλ, 

ζενδόμαζηε. 

 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ . 

Οη ηεξείο ζνπ Κύξηε ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ, θαη νη Όζηνί ζνπ 

αγαιιηάζνληαη.Σηίρνο. Καπρήζνληαη Όζηνη ελ δόμε, θαη 

αγαιιηάζνληαη επί ησλ θνηηώλ απηώλ. 

 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (ηγ , 1-9) 

Σσ θαηξώ εθείλσ, παξήζαλ ηηλέο απαγγέιινληεο ησ Ιεζνύ πεξί ησλ 

Γαιηιαίσλ, σλ ην αίκα Πηιάηνο έκημε κεηά ησλ ζπζηώλ απηώλ. Καη 

απνθξηζείο ν Ιεζνύο είπελ απηνίο• δνθείηε όηη νη Γαιηιαίνη νύηνη 

ακαξησινί παξά πάληαο ηνπο Γαιηιαίνπο εγέλνλην, όηη ηνηαύηα 

πεπόλζαζηλ; Οπρί, ιέγσ πκίλ, αιι’ εάλ κε κεηαλνήηε, πάληεο 

σζαύησο απνιείζζε. Η εθείλνη νη δέθα θαη νθηώ, εθ’ νπο επεζελ ν 

πύξγνο ελ ησ ηισάκ θαη απέθηεηλελ απηνύο, δνθείηε όηη νύηνη 

νθεηιέηαη εγέλνλην παξά πάληαο ηνπο αλζξώπνπο ηνπο θαηνηθνύληαο 

ελ Ιεξνπζαιήκ; Οπρί, ιέγσ πκίλ, αιι’ εάλ κε κεηαλνήζεηε, πάληεο 

νκνίσο απνιείζζε. Έιεγε δε ηαύηελ ηελ παξαβνιήλ• ζπθήλ είρε ηηο 

ελ ησ ακπειώλη απηνύ πεθπηεπκέλελ, θαη ήιζε δεηώλ θαξπόλ ελ 

απηή, θαη νπρ εύξελ. Δίπε δε πξνο ηνλ ακπεινπξγόλ• ηδνύ ηξία έηε 

έξρνκαη δεηώλ θαξπόλ ελ ηε ζπθή ηαύηε, θαη νπρ επξίζθσ• έθθνςνλ 

απηήλ• ηλαηί θαη ηελ γελ θαηαξγεί; Ο δε απνθξηζείο είπελ απηώ• 

θύξηε, άθεο απηήλ θαη ηνύην ην έηνο, έσο όηνπ ζθάςσ πεξί απηήλ 

θαη βάισ θόπξηα. Καλ κελ πνηήζε θαξπόλ• εη δε κήγε, εηο ην κέιινλ 

εθθόςεηο απηήλ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαηο ηνπ ζνπ Οζίνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 
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Σηίρνο: Διεήκνλ, ειέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β . Όιελ απνζέκελνη 

Όιελ απνζέκελνο Θεώ Πιαλά ηελ θαξδίαλ πακκάθαξ Νηθόιαε εθ 

παηδόο επόζεζαο δελ σο άξηζηα θαη θαηεθνινύζεζαο κεηά ζελ 

ρεξείαλ Ιεξέσο ην ιεηηνύξγεκα θαη ην επάγγεικα ηνπ πλεπκαηηθνύ 

παηξόο, θαη εξίζηεπζαο ελ ζαύκαζη πιείζηνηο θαη ζηάζεζη 

παλλύρνηο, ηεξέ, νπξαλνθάληνξ παηήξ εκώλ, όζελ ζε γεξαίξνκελ. 

 

Ψδή δ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο 

Ηκώλ ησλ ζε πκλνύλησλ, σ πάηεξ ζενθόξε γελνύ επήθννο θαη δέμαη 

ηαο δεήζεηο θαη εμνκνινγήζεηο ησλ Ναμίσλ ανίδηκε θαη πάζη δίδνπ 

ραξάλ θαη πνζεηήλ πγείαλ. 

 

Ρεόλησλ ησλ ηνπ βίνπ απνδήκεζαο πάηεξ θαη εθνινύζεζαο ηνηο 

ίρλεζη Κπξίνπ θαη σηήξνο ηνπ θόζκνπ θαη Απηώ πξνζαλέζεθαο 

ηελ ηεξάλ ζνπ ςπρήλ κηκνύκελνο παηέξαο. 

 

Καξδίαλ ζνπ νζίαλ θαηνκέλε απαύζησο ζπ πξνζαπέδεημαο ησ πόζσ 

ηνπ Κπξίνπ, σο ιακπάδα ελ ζθόηεη, θαη ηεξάηεπζαο γελόκελνο ηε 

ιεηηνπξγόο ζαπκαηνπξγόο θαη κύζηεο. 

 

Θενηνθίνλ 

Δκνύ ηνπ ηξηζαζιίνπ ηαο δεήζεηο πξνζδέρνπ σ Μήηεξ παλαγλέ 

ιηηαίο ηνπ Νηθνιάνπ, ηνπ Πιαλά, ηνπ Ναμίνπ θαη λπλ αλάγαγε ηελ 

αίηεζίλ κνπ ζσ Τηώ ίλα ξπζζώ ηνπ πιάλνπ. 

 

Ψδή ε . Τνλ Βαζηιέα 

ώκά ζνπ, πάηεξ, ηαπεηλώλ ελ λεζηείαηο ρακεπλίαηο, αγξππλίαηο 

άιιαηο, πνιιαίο θαθνπαζείαηο, σκίιεηο κεη’ αγγέισλ. 

 

Δπί ησλ ηνίρσλ πξνζθπλώλ ηνπο αγίνπο, ζνπ ην δέκαο ην κηθξόλ 

θαηεγέιαο βιέπσλ, σο εθείλνη έηεηλνλ ζνη ηνπο πόδαο. 

 

Ναμίσλ δήκνη θαη Παξίσλ σζαύησο πξνζθπλνύκελ ησ Ναώ 

Νηθνιάνπ όλπεξ λπλ πξνδήισο εγείξακελ εθ πόζνπ. 

 

Θενηνθίνλ 
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Ίδε Παξζέλε, Θενηόθε Μαξία, Νηθνιάνπ ηνπ Πιαλά ηα ηεθλία θαη 

δνο δε ηνπ Τηνύ ζνπ ηελ ζείαλ πξνζηαζίαλ. 

 

 

Ψδή ζ . Κπξίσο Θενηόθνλ 

Κπξίσο ησλ Ναμίσλ ιαόο θαη Αζελώλ ηε ζπκπαηξηώηαη θαη θίινη 

Υξηζηνύ ηνπ Θενύ ζε αλπκλνύκελ απαύζησο Πιαλά Νηθόιαε. 

 

Οξίσλ ησλ ηεο Νάμνπ, Αζελώλ ηε επίζεο καθξάλ εμήιζελ ε θήκε 

ζνπ Πάηεξ Πιαλά θαη ζνη πξνζέηξερνλ πάληεο εθ πεπνηζήζεσο. 

 

Γίδνπ κνη ηελ ζελ ράξηλ νζηώηαηε πάηεξ, θαη ην ζνλ έιενο δένκαη 

ζείε Πιαλά ηλ εὕξσ ιύζηλ πηαηζκάησλ ησλ ζπλζιηβόλησλ κε. 

 

Θενηνθίνλ 

Παξζέλε Θενηόθε, Άρξαληε Μαξία, ζπλ Νηθνιάσ δπζώπεη Υξηζηόλ 

ηνλ Θεόλ ηνπ επαξέζησο κε πξάηηεηλ ζεία πξνζηάγκαηα. 

 

Άμηνλ εζηίλ σο αιεζώο, καθαξίδεηλ ζε ηελ Θενηόθνλ, ηελ 

αεηκαθάξηζηνλ θαη παλακώκεηνλ θαη κεηέξα ηνπ Θενύ εκώλ. Σελ 

ηηκησηέξαλ ησλ Υεξνπβίκ θαη ελδνμνηέξαλ αζπγθξίησο ησλ 

εξαθίκ, ηελ αδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνύζαλ ηελ όλησο 

Θενηόθνλ ζε κεγαιύλνκελ. 

 

Σνλ ελ ηεξεύζη ηεξαηνύξγνλ θαη ηνλ ελ ιεπΐηαο αλεμάληιεηνλ 

ιεηηνπξγόλ πεληήθνληα ρξόλνπο επρόκελνλ Κπξίσ Νηθόιανλ ηνλ 

λένλ πάληεο ηηκήζσκελ. 

 

Σνλ ηεο λήζνπ Νάμνπ λένλ βιαζηόλ θαη ησλ Αζελαίσλ ηεξώηαηνλ 

ιεηηνπξγόλ, Πιαλάλ ηνλ παηέξα θαη ζείνλ αξηζηέα ελ ύκλνηο 

παλεύθεκνηο λπλ θαηαζηέςσκελ. 

 

Σνλ Παπαδηακάληε νκόθξνλα θαη Μσξατηίδε θίινλ έκπηζηνλ 

εθιεθηόλ ηνλ ζείνλ πνηκέλα εηο Ιιηζζνύ πεδία θαη Βνπιηαγκέλεο 

δήπνπ λπλ επθεκήζσκελ. 

 

Σνλ ηεο εγθξαηείαο κύζηελ ηξαλόλ θαη ηεο αγξππλίαο ηνλ σξαίνλ 

κπζηαγσγόλ ηνλ ελ εζράηνηο ρξόλνηο βηώζαληα ακέκπησο Νηθόιανλ 

ηνλ ζείνλ αλεπθεκήζσκελ. 
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Σνλ πνζίλ αβξόρνηο ππό βξνρήλ βαδίδνληα θζάζαη Διηζζαίνπ ελ ησ 

Ναώ θαη πιείζηνηο ελ άιινηο ζεκείνηο ηνλ δεηρζέληα ζαπκαηνπξγόλ 

παηέξα ζπλενξηάζσκελ. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Σν Σξηζάγηνλ 

Άγηνο ν Θεόο, Άγηνο Ιζρπξόο, Άγηνο Αζάλαηνο ειέεζνλ εκάο. (ηξεηο 

θνξέο) 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Παλαγία ηξηαο, ειέεζνλ εκάο. Κύξηε ηιάζζεηη ηαηο ακαξηίαηο εκώλ. 

Γέζπνηα, ζπγρώξηζνλ ηαο αλνκίαο εκίλ. Άγηε, επηζθεςε θαη ίαζαη 

ηαο αζζελείαο εκώλ, έλεθελ ηνπ νλόκαηόο ζνπ. 

Κύξηε ειέεζνλ, Κύξηε ειέεζνλ, Κύξηε ειέεζνλ. 

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Πάηεξ εκώλ, ν ελ ηνηο νπξαλνίο, αγηαζζήησ ην όλνκά νπ, ειζέησ ε 

βαζηιεία νπ, γελλεζήησ ην ζέιεκά νπ σο ελ νπξαλό θαη επί ηεο 

γεο. Σνλ άξηνλ εκώλ ηνλ επηνύζηνλ 

δνο εκίλ ζήκεξνλ, θαη άθεο εκίλ ηα νθεηιήκαηα εκώλ, σο θαη εκείο 

αθίεκελ ηνηο νθεηιέηαηο εκώλ, θαη κε εηζελέγθεο εκάο εηο 

πεηξαζκόλ αιιά ξύζαη εκάο από ηνπ πνλεξνύ. 

 

 

 

Καη ην ηξνπάξηνλ. Ήρνο α . 

Σαο ηνπ πιάλνπ παγίδαο εθθπγώλ ηεξώηαηε, απιαλώο επνξεύζεο δηα 

βίνπ παηήξ εκώλ, Νηθόιαε ανίδηκε Πιαλά, νπξάληα ραξίζκαηα 

ιαβώλ, αγξππλίαηο θαη λεζηείαηο, ηεξνπξγώλ νζίσο ησ Κπξίσ ζνπ* 

νλ πεξ θαζηθεηεύσλ εθηελώο, Νάμηνλ ηεξάηεπκα, πξέζβεπε 

δσξεζήλαη θαη εκίλ ην ζείνλ έιενο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ήρνο β Όηε εθ ηνπ μύινπ Σε λεθξόλ. 

Γεύηε λπλ θαηίδσκελ πηζηνί ζαύκα ζπληεινύκελνλ κέγα ελ ηνηο 

εζράηνηο θαηξνίο εθ ηεο Νάμνπ άγηνλ λένλ θαλέληα εκίλ ηνλ Πιαλάλ 

ηνλ Νηθόιανλ, ηνλ ζαύκαζη πιείζηνηο ηνπο αγίνπο θζάζαληα ησλ 

παιαηώλ γελεώλ θαη ηνλ ζαπκαζηώζαληα ηνύηνλ άγηνλ Θεόλ θαη 

Παηέξα πάληεο επγλσκόλσο ζπλδνμάζσκελ. 

 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμνλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

  

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

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 


