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4 Μαξηίνπ Παξάθιεζηο Ὁζίνπ ΓΔΡΑΙΜΟΤ 

ηνῦ Ἰνξδαλίηνπ 
Πνίεκα Γξ. Υαξαιάκπνπο Μπνύζηα 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Φαικόο ξκβ΄ 142 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….  

 

Ἦρνο δ΄. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. (ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζείο. 

Ἀζθεηηθνῖο εὐαξεζηήζαο θακάηνηο, ηῷ Λπηξσηῇ θαὶ Βαζηιεῖ 

ηῶλ ἁπάλησλ, Γεξάζηκε ηξηζόιβηε ἀδύγσλ θσζηήξ, ράξηλ ζείαλ 

εἴιεθαο παξ’ Αὐηνῦ ἀπειαύλεηλ, ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε ἀῤῥσζηίαο 

παληνίαο, θαὶ ρνξεγεῖλ θαη’ ἅκθσ δαςηιῶο, ὑγείαλ πᾶζη ςπρῆο ηε 

θαὶ ζώκαηνο. 

Γόμα. Σὸ αηό. 

Ἀζθεηηθνῖο εὐαξεζηήζαο θακάηνηο, ηῷ Λπηξσηῇ θαὶ Βαζηιεῖ 

ηῶλ ἁπάλησλ, Γεξάζηκε ηξηζόιβηε ἀδύγσλ θσζηήξ, ράξηλ ζείαλ 

εἴιεθαο παξ’ Αὐηνῦ ἀπειαύλεηλ, ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε ἀῤῥσζηίαο 

παληνίαο, θαὶ ρνξεγεῖλ θαη’ ἅκθσ δαςηιῶο, ὑγείαλ πᾶζη ςπρῆο ηε 

θαὶ ζώκαηνο. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε... 

 

Ὁ Ν´  Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

 

Καὶ ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ΓΔΡΑ ΙΟΡΓΑΝΟΤ 

ΓΔΡΑΙΜΔ ΠΟΝΩΝ ΡΤΟΤ ΜΔ. Υ. 
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ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Γεξάζηκε Ὅζηε ἀζθεηά, ὁ ἐλ Ἰνξδάλῃ, ἐλαζθήζεσο θαιηάλ, 

πεξίθιεζηνλ πήμαο ῥύνπ πόλσλ, ηὸλ ἐθδεηνῦληα ζὴλ ράξηλ ἱθέηελ 

ζνπ. 

Δὐπόξσλ γνλέσλ θαὶ αὐζηεξῶλ, ηνῖο ἤζεζη ηόθε, ἐθ λεόηεηνο 

ηὸλ Υξηζηόλ, πνζήζαο Γεξάζηκε ἐπώθζεο, ηῆο ζεηαο ράξηηνο ζθεῦνο 

ἀηίκεηνλ. 

 

Ῥππώδε θαὶ ῥάζπκνλ βηνηήλ, κηζήζαο ἀζθήζεη, ᾐλαιώζεο 

ζενηεξπεῖ, θαὶ λῦλ ηνῦ ἀλῦζαη ῥαζπκνῦληαο, Υξηζηῷ πξεζβεύεηο 

ὁδὸλ ἐγξεγόξζεσο. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπαύζησο ὑκλνῦληέο ζε νἱ πηζηνί, ὡο ἅγηνλ ὄξνο, ζενδάβηζηνλ 

θαὶ ηεξπλόλ, Παξζέλε ἁγλὴ ζνὶ ἐθβνῶκελ· πξὸο θνξπθὰο ἀξεηῶλ 

πάληαο ἕιθπζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οξαλίαο ἁςῖδνο. 

ειαγεῖο πνιηηείαο, ηῆο ζῆο βνιαῖο ἅπαληαο, ηνὺο ἐλ ἐξεκίαηο 

βηνῦληαο, κάθαξ Γεξάζηκε, θαὶ ηνὺο ἐλ θώκαηο πηζηῶο, ζὲ ἀζηγήησο 

ηηκῶληαο, ὡο θαλὸλ ἀζθήζεσο, ππξηθιεγέζηαηνλ. 

 

Ἴζζη πάλησλ ἀθέζησξ, ηῶλ ηῆο ςπρῆο ἔξεκνλ, πόζῳ ἐθδεηνύησλ 

πιεξῶζαη, ἔξγνηο ρξεζηόηεηνο, ὁ ἐλ ἐξήκῳ καθξάλ, ηὰο ἀξεηὰο 

γεσξγήζαο, ἀζθεηὰ Γεξάζηκε, Πλεύκαηνο ράξηηη. 

 

Ὁ ηὸλ ιένληα δεύμαο, θαὶ ηὴλ αὐηνῦ ἔκθπηνλ, ὅιβηε ὁξκὴλ 

ὑπνηάμαο, ηνῖο ζνῖο πξνζηάγκαζη, ηὰο ὥζπεξ ζῆξαο ὁξκάο, ἐκνῦ 

ζπαξάμαη δεηνύζαο, ηὴλ ςπρὴλ ὑπόηαμνλ, θαὶ ηάρνο ζῶζόλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῶζηλ δίδνπ Παξζέλε, Μῆηεξ Θενῦ ἄθζνξε, ηνῖο ζὲ γεζνζύλσο 

ὑκλνῦζη, θαὶ ἐθβνῶζί ζνη· Υαῖξε ἡκῶλ ραξκνλή, θαὶ ἱιαζηήξηνλ 

ζεῖνλ, ἡ ηὸλ Παλνηθηίξκνλα, Κύξηνλ ηέμαζα. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο ἀόθλνηο πξὸο Κύξηνλ ἱθεζίαηο, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηβνπιῆο ηνῦ πιάλνπ Γεξάζηκε, θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ ζνὺο ἱθέηαο. 

 

Ἐπηβιέςνλ ἐλ εὐκελείᾳ... 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηελ ζεξκὸλ θαὶ κέγαλ ἀληηιήπηνξα, θεθηήκεζά ζε 

ἀδύγσλ ἀθξνζίληνλ, ἀζθεηὰ Γεξάζηκε, Ἰνξδάλνπ νἰθῆηνξ ζεζπέζηε, 

θαὶ ἐθ δεηλῶλ ιπηξνύκεζα ηαρύ, νἱ ἐλ πίζηεη ηὴλ κλήκελ ζνπ 

γεξαίξνληεο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Γσξεαῖο ζείνπ Πλεύκαηνο, πξνηθηζζεὶο Γεξάζηκε ὤθζεο ηέκελνο, 

ἐγθξαηείαο ἱεξώηαηνλ, θαὶ ηακεῖνλ πάλζεπηνλ ἰάζεσλ. 

 

Ἀπνιαύνληεο πάληνηε, ηῆο πξὸο ηὸλ σηῆξα ζεξκῆο πξεζβείαο 

ζνπ, ραῖξε Ὅζηε βνῶκέλ ζνη, Ἰνξδάλνπ νἶθε ζενθξνύξεηε. 

 

Νίθαο δίδνπ ἑθάζηνηε, θαζαηξέηα ἔλδνμε ηνῦ ἀιάζηνξνο, ηνῖο ζὲ 

ὕκλνηο ἀλακέιπνπζη, θαηὰ ηῶλ ἐθείλνπ ἐπηζέζεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄξνο ἅγηνλ ζύζθηνλ, θαὶ δαζὺ ἐπώθζεο Παξζέλε ἄρξαληε, ὁ 

Υξηζηὸο ὁ πάλησλ Κύξηνο, θαὶ Θεὸο ἡκῶλ κόλνο δηώδεπζελ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὕδσξ ἀζθεηαῖο, Ἰνξδάλελ ὅλ ἐθάιεζαο, ηὸλ ζὸλ ιένληα 

πξνζέηαμαο ζνθέ, κεηαθέξεηλ μέλνλ ζαῦκα ὦ Γεξάζηκε. 

 

Γέξαο ἱεξόλ, κνλνηξόπσλ νὖο εὐήθννλ, θαὶ θξεπίδσκα ἁγλείαο 

ἀῤῥαγέο, ηαῖο ιηηαῖο ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ θιῖλνλ ηάρηζηα. 

 

Ἐλ ηαῖο ζπκθνξαῖο, ζὲ ζεξκὸλ πξνζηάηελ θέηεκαη, ὁ εἰο ζὲ 

ζαπκάησλ ζεῖε πνηακέ, ηὰο ἐιπίδαο ἀπνζέκελνο Γεξάζηκε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη ἐθ δεηλῶλ, Μεηξνπάξζελε Παληάλαζζα, ηνὺο ηηκῶληάο ζε 

ὡο ῥύαθα πηζηνῖο, βηνηὴλ ηὴλ αἰσλίδνπζαλ βιπδάλνληα. 

 

ᾨδὴ ο΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ἀπέξηηηνλ, πνιηηείαλ ἤλπζαο, ἐλ ἀγόλῳ θαὶ ἀλίθκῳ ἐξήκῳ, θαὶ 

ἀξεηῶλ ἀλειζὼλ ηὰο βαζκίδαο, πξὸο λνεηὸλ ὕςνο ἤξζεο Γεξάζηκε, 

πξὸο ὅ πξεζβεύεηο θαὶ ἡκᾶο, πξνζεπρῇ θαὶ λεζηείᾳ ἀλέξρεζζαη. 
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πλεῖλαί κε, ηὸλ ζὲ ἀλακέιπνληα, θαὶ πνζνῦληά ζε εὐδόθεζνλ 

Πάηεξ, ζνὶ ηῷ ὀθξὺλ θαηαηξώζαληη πιάλνπ, ηαῖο πξὸο Θεὸλ 

πξνζεπραῖο ζνπ Γεξάζηκε, ἀλαβνῶ ζνη ἐθ βπζνῦ, ἀπσιείαο ὁ ηάιαο 

ἱθέηεο ζνπ. 

 

Ἰδξῶζί ζνπ, ηνῖο πνιινῖο Γεξάζηκε, ἐγεώξγεζαο ηὴλ ἄγνλνλ 

ρζόλα, ηνῦ Ἰνξδάλνπ θαὶ ἔδεημαο ηαύηελ, κεζηὴλ θαξπῶλ νὕο 

Υξηζηῷ ζπλεθόκηζαο, θαὶ λῦλ Αὐηῷ ὑπὲξ ἡκῶλ, ἱθεηεύεηο ηῶλ πίζηεη 

ηηκώλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ. 

Μεζίηξηαλ, ζεξκνηάηελ ἔρνκελ, πξὸο ηὸλ Κύξίνλ ζε Μῆηεξ 

Ἁγία, ὅηη Αὐηὸλ ἐλ ηαῖο ζείαηο ρεξζί ζνπ, ηαῖο ἀκσκήηνηο ἀθόπσο 

ἐβάζηαζαο, Παξζέλε θαύρεκα βξνηῶλ, θαὶ ζεπηὸλ νἰθνπκέλεο 

ὡξάτζκα. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο ἀόθλνηο πξὸο Κύξηνλ ἱθεζίαηο, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηβνπιῆο ηνῦ πιάλνπ Γεξάζηκε, θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ ζνὺο ἱθέηαο. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ... 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ἐλ Ἰνξδάλῃ ιηηῶο δηαηηώκελνο, θαὶ κνλνηξόπσλ ἀιείπηεο 

γελόκελνο, θαηεύγαζαο πάληαο ζῇ ράξηηη. Γηό ζνη θξάδσ· θἀκνῦ 

δόθνλ ζθέδαζνλ, ὁζίαηο αὐγαῖο ζνπ Γεξάζηκε. 

 

Πξνθείκελνλ: Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ...ηίρ.: Τί 

ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ... 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄, 17-33):  

Σῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ... 

Γόμα: Σαῖο ηνῦ νῦ Ὁζίνπ... Καὶ λῦλ: Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρ.: Ἐλεῆμον, ἐλέηζόν με ὁ Θεός...  

Ὅζηε Γεξάζηκε, Ἰνξδαλῖηα ηῷ Κηίζηῃ, κόλῳ Παληνθξάηνξη, βίνλ 

ηὸλ ζὸλ ζέκελνο, πξὸο ἀζθήζεσο, ηξίβνπο ἐρώξεζαο, θαὶ 

θαηεζθήλσζαο, ἐλ ἐξήκῳ ἥλ ἡγίαζαο, ὄκβξνηο δαθξύσλ ζνπ, 

ὀρεηνῖο παλζέπησλ ἰδξώησλ ζνπ, πόλνηο ηνῖο λπρζεκέξνηο ζνπ, θαὶ 

ηαῖο πξνζεπραῖο ηαῖο ἀδηαιείπηνηο, ὅζελ θαὶ ζαπκάησλ, ἐπώθζεο 

πνιπρεύκσλ πνηακόο, ἀξδεύσλ κάθαξ ηνὺο ζηέλνληαο, θαὶ ἐλ πόλνηο 

πέινληαο. 
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ᾨδὴ δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ἐλ ηῇ θινγὶ ἀκπιαθεκάησλ, κεδακῶο ζὺ ὦ Γεξάζηκε ἐθιέρζεο, 

ἀιι’ ἡ δξόζνο Υξηζηνῦ θαηήξδεπζέ ζε ὅινλ, ἀπαύζησο 

ἀλακέιπνληα, ηὸλ Θεὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Πόλνηο δσῆο ζνπ ἐλαξέηνπ, ζεαπηὸλ θαζάξαο πάλησλ ηῶλ γεΐλσ, 

ἐθ Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ ἐδέμσ ζείαλ ράξηλ, παξέρεηλ ηνῖο ηηκῶζί ζε, ὦ 

Γεξάζηκε ηὰ θξείηησ. 

 

Ὅιελ ηῆλ ἔθεζηλ ςπρῆο ζνπ, πξὸο ηὰ ἄθζαξηα ηξηζκάθαξ κόλνλ 

ἔρσλ, ηνῖο Ὁζίσλ ρνξνῖο ἐπέηπραο ζπλεῖλαη, θαη ηνῖο ζὲ 

καθαξίδνπζη, βίνλ ἄπνλνλ παξέρεηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζνλ ἡκῶλ ηὰο ἱθεζίαηο, Ὑπεξύκλεηε δνρεῖνλ ηνῦ ἀζηέθηνπ, 

θαὶ ἐθ βιάβεο δεηλῶλ ἀπάιιαμνλ θαὶ πόλσλ, ηνὺο κέιπνληαο ηὸλ 

ηόθνλ ζνπ, εὐιαβῶο εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ὡο ἑσζθόξνο, ἐλ ηῇ ἐξήκῳ ἐθιάκςαο, ηνὺο θεηκέλνπο ἐλ 

ζθνηείᾳ ζνὺο ἱθέηαο, ἴζπλνλ ηαρέσο, πξὸο θῶο ηῆο ζσηεξίαο. 

 

Νῦλ ηνῦ Κπξίνπ, κάθαξ Γεξάζηκε δόμαλ, θαζνξῶλ ζὺλ ηῶλ 

Ἀγγέισλ ηαῖο ρνξείαηο, πξέζβεπε ἀπαύζησο, ὑπὲξ ηῶλ ζὲ 

ὑκλνύλησλ. 

 

Ῥάβδῳ ἁγίᾳ, ηῆο ζῆο ζεξκῆο πξνζηαζίαο, πξὸο λνκὰο ὁδήγεη 

πάληαο ὥζπεξ ἄξλαο, ηῆο ἀζαλαζίαο, Γεξάζηκε ζεόθξνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

  Ὑκλῶλ ζε Κόξε, ὡο ηνῦ σηῆξνο κεηέξα, ἀζηγήησο ἀλαθξάδσ ζνη 

ηὸ Υαῖξε, θαὶ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηαῖο ῥππηηθαῖο πξνζηξέρσ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὁζίνηο ζπγρνξεύσλ, Ἰνξδάλνπ θιένο, ὑπὲξ ἡκῶλ ζενθόξε 

Γεξάζηκε, ηῶλ ζὲ ηηκώλησλ δπζώπεη ηὸλ πνιπεύζπιαγρλνλ. 

 

Ὑκλνῦληεο Ἰνξδάλνπ, ηνῦ ζεξὸο ζσηῆξα, ηὸλ ζαπκαζηὸλ ἐλ 

Ὁζίνηο Γεξάζηκνλ, αὐηνῦ ηαῖο ζείαηο πξεζβείαηο ἡκεῖο 

πξνζηξέρνκελ. 
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Μαλίαο πάζεο ῥύνπ, ηνὺο ζὲ εὐθεκνῦληαο, ηνῦ παιακλαίνπ 

αὐηνῦ ηὴλ ζθνηόκαηλα, ὁ ἀγξππλίαηο παλλύρνηο ιύζαο θαὶ δάθξπζηλ. 

 

Ἐθάπισζνλ ζὴλ ζθέπελ, ζεῖε ὑθεγῆηνξ, ηῶλ κνλαζηῶλ ἐθ’ 

ἡκᾶο ηνὺο ηηκῶληάο ζε, θαὶ θαζνδήγεη πξὸο ηξίβνπο καθαξηόηεηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Υαξᾶο ἀδηαδόρνπ, πιήξσζόλ κε Μῆηεξ, ἡ ηὴλ ραξὰλ ηῶλ 

ἁπάλησλ θπήζαζα, ηὸλ δσνπάξνρνλ Κηίζηελ, Υξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὦο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζὲ ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ. 

 

 

Υαίξνηο Ἰνξδάλνπ ὁ πνιηζηήο, ραίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ζηῦινο ὄλησο 

θσηνεηδήο, ραίξνηο ὁ δακάζαο, ὁξκὴλ ζεξὸο ἀγξίαλ, Γεξάζηκε 

ζεόθξνλ, ζθεῦνο ηῆο ράξηηνο. 

 

Υαίξνηο ηῆο Λπθίαο θιεηλὲ βιαζηέ, θαῖ ηῆο Ἰνξδάλνπ, ἐξεκίαο 

θῶο ηειαπγέο, ραίξνηο κνλνηξόπσλ, Γεξάζηκε ἀιεῖπηα, θαὶ βξύζηο 

ἰακάησλ, ὄλησο ἀείῤῥνε. 

 

Βίνλ δηαλύζαο ἀζθεηηθόλ, θαὶ ηὸλ λνῦλ θαζάξαο, ηῶλ ἡδέσλ θαὶ 

γεεξῶλ, ὤθζεο ἐγθξαηείαο, θαὶ ζσθξνζύλεο θέξαο, Γεξάζηκε 

ἀδύγσλ, ἔκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

Γέξαο ἐθνκίζσ ηῶλ ἀξεηῶλ, ηῇ ζῇ ζεαξέζηῳ, ἐλαζθήζεη θαὶ 

ἀγσγῇ, ζέκλσκα ἐξήκνπ, θαὶ Ἰνξδάλνπ θιένο, Γεξάζηκε ζεόθξνλ, 

ζηῦιε ρξεζηόηεηνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ... 

 

Σξηζάγηνλ…. 
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Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Σῆο Λπθίαο θνζκῆηνξ, κνλνηξόπσλ ὡξάτζκα, θιένο ἱεξὸλ ηῆο 

ἐξήκνπ, Ἰνξδάλνπ θαὶ ηέκελνο, ηνῦ Πλεύκαηνο Γεξάζηκε ζνθέ, 

ὑκλνῦκέλ ζε πξνθξόλσο νἱ πηζηνί, ὅηη ζῆξα παξαδόμσο, ὡο 

ὑπεξέηελ ἔζρεο πξνζπκόηαηνλ· Γόμα ηῷ ζὲ δνμάζαληη Υξηζηῷ, δόμα 

ηῷ ζὲ ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ δσξνπκέλῳ ζε ἡκῖλ, πξέζβπλ 

ἀθνίκεηνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε, νἱ ζιηβόκελνη δεηλῶο, ἐμ ἀῤῤσζηεκάησλ παληνίσλ, θαὶ 

ἀιγεδόλσλ πνιιῶλ, πίζηεη πξνζθπλήζσκελ, ζεπηὸλ Γεξάζηκνλ, 

Ἰνξδάλνπ ἀγιάτζκα, θαὶ γέξαο ἀδύγσλ, πόζῳ δὲ πξνζηξέμσκελ, ηῇ 

ἀληηιήςεη αὐηνῦ, ὅηη ῥεῖζξα βιύδεη Νεηιῷα, θαὶ ἰᾶηαη λόζνπο 

πνηθίιαο, ηῶλ αὐηὸλ κειπόλησλ ζείνηο ᾄζκαζη.  

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη... 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ... 

 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


