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19 ΜΑΡΣΗΟΤ ΠΑΡΑΚΛΖΣΗΚΟ ΚΑΝΩΝ ΑΓΗΩΝ 

ΜΑΡΣΤΡΩΝ ΥΡΤΑΝΘΟΤ ΚΑΗ ΓΑΡΔΗΑ ΣΩΝ 

ΤΕΤΓΩΝ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Δἶηα ςάιινκελ. Ἦρνο δ´. Θεὸο Κύξηνο... 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὥο ζηξαηηώηελ ηνῦ Φξηζηνῦ γελλαηόηαηνλ, θαὶ ληθεθόξνλ νἱ πηζηνὶ 

ἐλλνκώηαηνλ, ζὲ εὐθεκνῦκελ ἅπαληεο καξηύξσλ θαιινλή, 

Φξύζαλζε καθάξηε, ζὺλ ηῇ ζείᾳ Γαξείᾳ• ὅζελ καθαξίδεζζε, εἰο 

αἰῶλαο αἰώλσλ. Μὴ δηαιείπεηε Μάξηπξεο Φξηζηνῦ, Αὐηῷ 

πξεζβεύεηλ, ὑπὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ. 

 

Γόμα. Ὅκνηνλ. 

Τνὺο ἀζινθόξνπο ηνῦ Φξηζηνῦ ἱθεηεύζσκελ, θαὶ ηῇ ζεξκῇ αὐηῶλ 

πξεζβείᾳ αἰηήζσκελ, θξάδνληεο θαὶ ιέγνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο• 

Φξύζαλζε καθάξηε θαὶ ζεόθξνλ Γαξεία, πάζεο βιάβεο ῥύζαζζε, 

πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ πάζεο ἄιιεο ἀπεηιῆο, ὅπσο ἀπαύζησο, 

ὑκᾶο καθαξίδνκελ. 

 

Καὶ λῦλ, Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε…. 

 

Δὐζὺο ἀλαγηλώζθνκελ ηὸλ Ν΄ ςαικόλ. 

 

Καὶ ἀξρόκεζα ηνῦ Καλόλνο. 

 

ᾨδὴ α´. Ἦρνο πι. δ´. Ὁ Δἱξκόο. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Γεηλῆο ἀζζελείαο θπξηεπζείο, Κύξηε ηῆο Γόμεο, πνπξάληε Βαζηιεῦ, 

ηαῖο ηῶλ ζῶλ Ἁγίσλ πξεζβείαηο, ηὸλ ζὸλ ἱθέηελ νἰθηήξηζνλ 

Δὔζπιαγρλε. 
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Οὐξαλῶλ Βαζηιείαο ζὺ ξαζηήο, ἐγέλνπ πακκάθαξ, δπζσπῶ ζε λῦλ 

ἐθηελῶο• παζῶλ θαὶ θηλδύλσλ ιύηξσζαί κε, θαὶ ζείνπ ἐξσηνο 

ἔκπιεζνλ δένκαη. 

 

Πξόζρεο νὐξαλόζελ ηὰο ἐθηελεῖο, πάλησλ ἡκῶλ δεήζεηο, θαὶ ἐλώηηζε 

ἀζιεηά, θσλὰο ηῶλ ἐλ πίζηεη πξνζηόλησλ, Φξύζαλζε κάξηπο θαὶ δὸο 

ηὰ αἰηήκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

ιπίδα ζὲ ἔρνληεο πξὸο Θεόλ, Ἄρξαληε Παξζέλε, δηαθπιάηηε ηῶλ 

δεηλῶλ, θαὶ νἴθηεηξνλ Κόξε ηνὺο ζνὺο δνύινπο, ἡ ηὸλ Θεὸλ ἐλ 

γαζηξὶ ζνπ ρσξήζαζα. 

 

ᾨδὴ γ´. Ὁ Δἱξκόο. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Θεαξέζησο βηώζαο, θαὶ πξὸο ηὸ καξηύξηνλ, ἅπαληα θόβνλ 

ἀπνῤῥίςαο, ραίξσλ πξνζερώξεζαο, ζὺλ ηῇ ζπλάζιῳ ηῇ ζῇ, λῦλ δὲ 

αὐηῇ ζπλαγάιιεη, θαὶ ηῆο αἰσλίνπ ραξᾶο ἀπνιαύεηε. 

 

Ἔρνληεο ζε πξνζηάηελ, πξὸο ηὸλ Θεὸλ Φξύζαλζε, πᾶζηλ ἐδείρζεο 

ἀληηιήπησξ, ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ, ζὺλ ηῇ Γαξείᾳ ζνθέ, ηῶλ ἀζινθόξσλ 

ηὸ θιένο, παζῶλ θαὶ λόζσλ ἁπάιαηηε πάληνηε. 

 

Παηξηθῆο ἀζεβείαο, θαηαθξνλῶλ ἠζιεζαο, θαὶ ηῆο ἀιεζείαο 

ἐδείρζεο, ζηῦινο ἀθιόλεηνο, ἐλ ηῇ ἰζρύῃ Φξηζηνῦ, θαὶ ηὴλ Γαξείαλ 

ἑιθύζαο, αἰσλίσο ηέξπεζζε εἰο ηὸλ Παξάδεηζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παλαγία Παξζέλε, ηὸλ Λπηξσηὴλ ηέμαζα, ιύηξσζνλ παζῶλ θαὶ 

θηλδύλσλ, ηνὺο ζνη πξνζηξέρνληαο, θαὶ ἀλπκλνῦληαο ζεξκῶο, 

ζενθπήησξ Μαξία, ηῶλ πηζηῶλ ηὸ ζηήξηγκα, κόλε παλύκλεηε. 

 

Γηάζσζνλ, ἡ ηῶλ ζεπηῶλ ἀζινθόξσλ δπὰο ἁγία, ἐθ παληνίσλ 

ἀζζελεηῶλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο εὐιαβῶο ἀλπκλνῦληαο ζὰο 

ἀξηζηείαο. 
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πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Σὸ θάζηζκα. Ἦρνο δ´. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

Γνζεῖζαλ ζνθὲ Γαξείαλ εἰο ηὰ πεῖζαί ζε, ζὺ ἔπεηζαο αὐηὴλ ηὸ 

ςεῦδνο ἀπνῤῥίςαζζαη. θηελῶο νὖλ βνῶκελ ὑκῖλ• κάξηπξεο 

παλόιβηνη πξνθζάζαηε, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ῥύζαζζε ἡκᾶο, ηνὺο πόζῳ 

ὑκῶλ ηὴλ κλήκελ ἑνξηάδνληαο. 

 

ᾨδὴ δ´. Ὁ Δἱξκόο. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὡο ἀζηέξεο πνιύθσηνη, ὤθζεηε ἐλ κέζῳ ζηαδίνπ ἔλδνμνη, θαὶ ἡκᾶο 

λῦλ θαηαιάκπεηε, κάξηπξεο Κπξίνπ ἀμηάγαζηνη. 

 

Ταῖο ηῶλ ζείσλ ῥεκάησλ ζνπ, ἴζπλαο πξὸο ηξίβνλ κάθαξ ἀζιήζεσο, 

ηὴλ ζὴλ ζύλαζινλ πνιύαζιε, ὅζελ ἐπαμίσο ἐπαγάιιεζζε. 

 

Ἡ ζνξὸο ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ, βξύεη ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ ἔλδνμε, θαὶ 

ςπρῶλ παύεη ηὰ θύκαηα, ἐλεξγείᾳ ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φνβεξνῖο ἁκαξηήκαζη, ηὴλ ςπρὴλ κνιύλαο νἴκνη ὁ δείιαηνο, ηῇ ζῇ 

ζθέπῃ Παλακώκεηε, θαηαθεύγσ ιύζηλ ἐμαηηνύκελνο. 

 

ᾨδὴ ε´. Ὁ Δἱξκόο. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Γίσμνλ πιεζύλ, ηῶλ δαηκόλσλ ὑπεξζαύκαζηε, ηὴλ ἀζιίσο 

ἀπεηινῦζάλ κνπ ςπρήλ, ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξνζηαζία θαηαθεύγνληα. 

 

Φξύζαλζε ζεπηέ, ζὺλ Γαξείᾳ ηῇ ζεόθξνλη, ηνῖο αἰηνῦζηλ ὑκῖλ ζείαλ 

ἀξσγήλ, εἰο ηὸλ Κύξηνλ κὴ παύζεηε πξεζβεύνληεο. 

 

Ἔκπιεζνλ ἡκᾶο, θσηηζκνῦ θαὶ ζείαο ράξηηνο, ηῶλ καξηύξσλ ἡ ἁγία 

μπλσξίο, ηνὺο αἰηνῦληαο ηὴλ ζεξκὴλ ὑκῶλ ἀληίιεςηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πάλαγλε ἡκᾶο, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ δηάζσζνλ, ηῶλ πηαηζκάησλ 

ἁπαιιάηνπζα ἡκᾶο, θαὶ πξὸο ὅξκνλ γαιελὸλ ἐλιηκελίδνπζα. 
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ᾨδὴ ζη´. Ὁ Δἱξκόο. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ πξὸο Κύξηνλ. 

θξύαμελ, ἐπ᾿ ἐκὲ ὁ δόιηνο, θαὶ ἀξρέθαθνο ζαηᾶλ ὁ παλνῦξγνο. Καὶ 

ηὰ ππξθόξα αὐηνῦ ηόμα θαὶ βέιε, λῦλ θαη᾿ ἐκνῦ καληθῶο 

ἐμεηόμεπζε, ὑκῶλ ηῷ μίθεη πξεζβεηῶλ, θαηαηξνπώζαηε ἅγηνη 

κάξηπξεο. 

 

θύθισζαλ, ἀληηπάισλ ηὰ ζηίθε, ὥζπεξ ἄγξηα ζεξία θαὶ ηξέκσ, 

λπρζεκεξῶλ, πνιεκνῦληέο κε ιύζζῃ, ἀληιεῶο θαηεζζίεηα κε 

ζέινπζη, πξόθζαζνλ ζείᾳ μπλσξίο, θαὶ ἐθ ηνύησλ ἁπάλησλ 

δηάζσζνλ. 

 

Καηαηγὶο λῦλ, ἐθ᾿ ἡκᾶο θαηέπλεπζελ, ἀζπκίαο πηθξνηάηεο θαὶ δάιεο, 

παξαρσξήζῃ ζεία Κπξίνπ, θαηαηηηξώζθνπζα ἄιγε δηζίαηα, ηὴλ 

ηαπεηλὴλ ἡκῶλ ςπρήλ, ζεξαπεύζαηε ηάρνο ὡο κάξηπξεο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγίσλ, ἁγησηέξα ἐδείρζεο, ὑπεξύκλεηε ἁγία Παξζέλε, ηῷ Βαζηιεῖ δὲ 

ηῶλ αἰώλσλ πξεζβεύεηο, ἵλα ἁγίσο ηὸλ βίνλ δηέιζσκελ, ὅπσο 

παξάζρῃ θαὶ ἡκῖλ, ὁ Σσηὴξ θαὶ ὁ Υἱόο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἡ ηῶλ ζεπηῶλ ἀζινθόξσλ δπὰο ἁγία, ἐθ παληνίσλ 

ἀζζελεηῶλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο εὐιαβῶο ἀλπκλνῦληαο ζὰο 

ἀξηζηείαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. 

Πξνζηάηαη ζεξκνὶ ἐδείρζεηε καθάξηνη, παῤῥεζίαλ πξὸο ηὸλ 

Λπηξσηὴλ ἡκῶλ ἔρνληεο, ὅηη γελλαίσο ἀγσληζάκελνη, ἐγθξαηείᾳ θαὶ 

πίζηεη, ζηεθάλνπο ηνῦ καξηπξίνπ ἐιάβεηε. Φξύζαλζε θαὶ Γαξεία 

ἀνίδηκνη• πξεζβεύζαηε ὅζελ ηῷ Φξηζηῷ, ζσζῆλαη ηνὺο πίζηεη, ὑκᾶο 

ἑνξηάδνληαο. 

 

Πξνθείκελνλ: Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

ηίρνο: Σνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ Αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ 

Κύξηνο. 
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Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ. Κεθ. θα΄, 12-20 

 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο• πξνζέρεηε ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ• ἐπηβαινῦζη γὰξ ἐθ᾿ ὑκᾶο ηὰο ρεῖξαο αὐηῶλ θαὶ 

δηώμνπζη, παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγὰο θαὶ θύιαθαο, ἀγνκέλνπο ἐπὶ 

βαζηιεῖο θαὶ ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ, ἀπνβήζεηε δὲ ὑκῖλ 

εἰο καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηὰο θαξδίαο ὑκῶλ κὴ πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη• ἐγὼ γὰξ δώζσ ὑκῖλ ζηόκα θαὶ ζνθίαλ, ἡ νὑ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ νὐδὲ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δὲ θαὶ ὑπὸ γνλέσλ θαὶ ζπγγελῶλ θαὶ θίισλ θαὶ 

ἀδειθῶλ, θαὶ ζαλαηώζνπζηλ ἐμ ὑκῶλ, θαὶ ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 

πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ θαὶ ζξὶμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κὴ 

ἀπόιεηαη, ἐλ ηῇ ὑπνκνλῇ ὑκῶλ, θηήζαζζε ηὰο ςπρὰο ὑκῶλ. 

 

Γόμα. Ἦρνο β´: Ταῖο ηῶλ Ἀζινθόξσλ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, 

ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καὶ λῦλ: Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. ηίρ.: Ἐιεῆκσλ, 

ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ, θαὶ θαηὰ ηὸ πιῆζνο 

ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Φξύζαλζε καθάξηε, δεδνπισκέλνλ κε ὄληα, δπλνῖο ἀηνπήκαζη, πξὸο 

ηὴλ ὑπεξζαύκαζηνλ πξνζηαζίαλ ζνπ, θαὶ ζεξκὴλ δέεζηλ, ἀνίδηκε 

κάθαξ, πξὸο ζὲ ζπεύδσ ὁ ἀλάμηνο• θαθῶλ κε ιύηξσζαη, ηῶλ 

ἁκαξηεκάησλ θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ ζῶζόλ κε πξεζβείαηο ζνπ, ηῶλ 

δαηκνληθῶλ ἐπηδξάζεσλ, ἵλα ζὲ γεξαίξσ, θαὶ πίζηεη ἑνξηάδσ θαὶ 

ηηκῶ, ηὴλ παλαγίαλ ζνπ ἄζιεζηλ, κεηὰ ηῆο ζπλάζινπ ζνπ. 

 

ᾨδὴ δ´. Ὁ Δἱξκόο. Ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Γαξεία ἡ ζεόθξνλ, ζὺλ ηῷ ζείῳ Φξπζάλζῳ θαηεγσλίζαλην, ἔλαληη 

ηῶλ ηπξάλλσλ, θαὶ ἔιαβνλ ηῆο λίθεο, ηὰ ἄθζαξηα ζηέθαλα, ὑπὲξ 

ἡκῶλ λῦλ ἐθηελῶο, ἀεὶ ἐθδπζσπνῦζη. 
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Τὶο δύλαηαη ἐμείπεη, καξηπξίνπ ηνὺο ἄζινπο, θαὶ ηὰ παιαίζκαηα, ὢ 

κάξηπξεο Κπξίνπ, Φξύζαλζε θαὶ Γαξεία, ἃ ἀλδξείσο ἐθηειέζαηε, ἐλ 

ηῇ δπλάκῃ Φξηζηνῦ, πίζηηλ ἡκῶλ θξνπξνῦληεο. 

 

Τῆο θύζεσο ιαζόληεο, ηῇ Φξηζηνῦ ἀγαπήζῃ, πξνεηηκήζαηε, 

ζπλεδεζῆλαη κᾶιινλ, θαὶ ιάθθνπ θαηαρώζῃ, νὐθ ἐπηνήζεηε ἅγηνη, 

εἰο νὐξαλίνπο κνλάο, ἀγάιιεζζ᾿ αἰσλίσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φξσηόο κνπ ἀζζελείαο, θαὶ ςπρῆο ἀῤῥώζηίαο, ζενραξίησηε, ηὸλ 

πίζηεη πξνζειζόληα, ηῇ ζθέπῃ ζνπ ἐθ πόζνπ, ὑγηαίλεηλ ἀμίσζνλ, 

κόλε βνήζεηα ἡκῶλ, ηῶλ Σ᾿ ἐπηθαινπκέλσλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Φξύζαλζε κάξηπο, ηὸλ ἀξρέθαθνλ ὄθηλ, ἐηαπείλσζαο εἰο γῆλ θαὶ 

ἐδείρζεο, ἀήηηεηνο ηῶλ ηνύηνπ, δεηλῶλ ἐθεπξεκάησλ. 

 

Μὴ παξαβιέςῃο, ηῷ ἱθέηῃ ζνπ κάξηπο, ἀιιὰ δέμαη ηὰο ζεξκὰο 

παξαθιήζεηο, θαὶ ηῷ ζῷ Γεζπόηῃ, πξνζάγαγε αἰηῶ ζε. 

 

Ἴαζαη πάληαο, ηῇ ζνξῷ ζῶλ ιεηςάλσλ, θαηαθεύγνληαο πηζηνύο ζνπ 

ἱθέηαο, θαὶ παξαθαινῦληαο, ἅγηε κὴ παξίδῃο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεηλῶο πιεγέληα, ηαῖο πξνζβνιαῖο ἀιινηξίνπ, κὴ ἐάζῃο κε Κόξε 

ζὸλ δνῦινλ, ἀιιὰ πξόζηεζί κνη, ηῇ θξαηαηᾷ ζνπ ζθέπε. 

 

 

ᾨδὴ ζ´. Ὁ Δἱξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαξεία ζὺλ Φξπζάλζῳ, ἄλζε ηὰ εὐώδε, λνεηῆο εὐσδίαο πιεξώζαηε, 

θαὶ πάζεο ράξηηνο ἄιιεο, ἥο λῦλ θαηέρεηε. 

 

Ταπείλσζηλ παξάζρνπ, θαὶ θξνπλνὺο δαθξύσλ, ἵλ’ ἀπνπιύλσ ηὸλ 

ῥύπνλ κνπ δένκαη, ηὸλ ηῆο ςπρῆο κνπ, κάξηπο πνιύαζιε Φξύζαλζε. 
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Μὴ παύζεηε πξεζβεύεηλ, κάξηπξεο ζεεγόξνη, ὅπσο ῥπζζῶκελ 

παζῶλ ηε θαὶ ζιίςεσλ, ἵλα ἀπαύζησο ἐλ ὕκλνηο ὑκᾶο γεξαίξνκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παξζέλε κὴ παξίδῃο, δεήζεηο ηῶλ ζῶλ δνύισλ, θαὶ θαηαθξίζεσο 

ῥῦζαη Παλάκσκε, θαὶ ζεζσζκέλσλ ρνξείαηο, εὐραῖο Σνπ ζύληαμνλ. 

 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Σύδπγνη ὁκόθξνλεο ἀζιεηαί, ηῇ Φξηζηνῦ ηῇ πίζηεη, ζπδεπρζέληεο 

πεξηραξῶο, ἀγάιιεζζε δηθαίσο, Φξύζαλζε θαὶ Γαξεία, ηῆο ἀιεζνῦο 

ἁγλείαο, δνρεῖα πάληεξπλα. 

 

Τεξεηὴο ηῶλ ζείσλ ζὺ ἐληνιῶλ, κάξηπο ἀζινθόξε, ἐθνκίζσ ἐλ 

νὐξαλῷ, ηὸλ ζηέθαλνλ ηῆο δόμεο, θαὶ ἐλ ηῇ Βαζηιείᾳ, λῦλ πᾶζαλ 

ἀπνιαύεηο, ράξηλ ἀζάλαηνλ. 

 

Πιήξεο γελνκέλε ἁγηαζκνῦ, Γαξεία ζεόθξνλ, ἐλπκθεύζεο ζὺ ηὸλ 

Φξηζηόλ, δηὰ ρξπζέσλ ιόγσλ, Φξπζάλζνπ ζνπ ζπλάζινπ, 

θαηήζρπλαο δὲ Κόξε, ηὸλ πνιπκήραλνλ. 

 

Φξύζαλζνλ ηὸλ ζεῖνλ ζὺλ ηῇ ζεκλῇ, Γαξείαλ παξζέλνλ, ηνὺο 

πξνζηάηαο πάλησλ ἡκῶλ, θαὶ ἀθινλήηνπο βάζεηο, ηῆο εὐζεβνῦο 

ζξεζθείαο, πξνζύκσο θαη᾿ ἀμίαλ, ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Ἴαζηλ παξέρεηε ηνῖο πηζηνῖο, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο, κεηὰ πόζνπ θαὶ 

ζπληξηβῆο, ηὴλ πάλζεπηνλ εἰθόλα, ὑκῶλ θαηαθηινῦληεο, δεόκελνη 

αἰηνῦληαο, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Τὶο ηῶλ παιαηζκάησλ ὑκῶλ πιεζύλ, ἐμείπεη ἀμίσο θαὶ βαζάλσλ ηὸ 

θαξηεξόλ, Φξύζαλζε πακκάθαξ, ζὺλ ηῇ ζεπηῇΓαξείᾳ, ὡο ἄζαξθνη 

λεθξώζαηε ηὸλ ἀιάζηνξα. 

 



[89] 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ…. 

 

Σὸ ἀπνιπηίθηνλ ηῶλ Ἁγίσλ. Ἦρνο δ´. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

 

Μαξηύξσλ ἀγιάτζκα, Αἰγύπηνπ ζεῖνο θαξπόο, Φξηζηὸλ ὁκνιόγεζαο, 

ἐλ παῤῥεζίᾳ πνιιῇ, Φξύζαλζε ἔλδνμε• πάληα θαηαθξνλήζαο, ηὰ ηνῦ 

θόζκνπ ἡδέα, λόζνπο ἀπνδηώθεηο, θαὶ πιεξνῖο ηὰο αἰηήζεηο, δηὸ ζὺλ 

ηῇ Γαξείᾳ Φξηζηῷ ζπλαγάιιεζζε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β´. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Φαίξνηο, ηῶλ καξηύξσλ θαιινλή, θαὶ ρξηζηηαλῶλ ὁ πξνζηάηεο, 

Αἰγύπηνπ ζεῖνο θαξπόο, Φξύζαλζε καθάξηε θαὶ πξεζβεπηὰ πξὸο 

Θεόλ, ἐθ θηλδύλσλ ἀπάιιαμνλ, ηῇ ζῇ κεζηηείᾳ, ηνὺο ζνὶ 

θαηαθεύγνληαο ἐλ θαηαλύμεη ςπρῆο• κάξηπο ηνῦ Θενῦ ἀζινθόξε, 

πάζεο πεξηζηάζεσο ῥῦζαη, πάληαο ηνὺο ηηκῶληαο ηὴλ ζὴλ ἄζιεζηλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, ὦ Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμνλ ἡκᾶο ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 


