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22 Μαξηίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Μάξηπξνο ΔΡΟΙΔΟ, ἀξρηκ. 

Φηιαξέηνπ Βηηάιε  
       

    Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ην Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. Εἶηα ηά 

Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄.  Ὁ ςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῇ Ἀζιεθόξῳ ηνῦ Φξηζηνῦ λῦλ πξνζδξάκσκελ, θαὶ ηῇ εἰθόλη ηῆο 

Δξνζίδνο πξνζπέζσκελ, ἐλ ειαβείᾳ θξάδνληεο ἐθ κέζεο ςπρῆο, θξνύξεη 

ἡκᾶο πάλζεκλε θαὶ ζὸλ ζεῖνλ Νπκθίνλ, ζεξκῶο θαζηθέηεπε, εἰο ηὸ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο πάληαο, ηνύο πξνζηόληαο ζνί ἐιπίδη ρξηζηῇ, θαί πίζηεη 

κλνῦληάο ζε. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο 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; Οθ 

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

δεηλῶλ. 
 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο.  
 

Εἶηα ὁ Καλὼλ. 

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

Ὡο ζεῖνλ ζεζαύξηζκα ἀιεζῶο,  ἡ ζεπηὴ εἰθώλ ζνπ, ἐπεδόζε ἡκῖλ 

Δξνζίο, αηὴλ πξνζθπλνῦληεο, ὦ ηξηζκάθαξ, πεξηραξῶο ηὴλ ζὴλ ράξηλ 

ιακβάλνκελ. 

 

Δηδνῦζα ηὴλ ράξηλ ζνπ θαὶ ἡκῖλ, λαόλ ζνπ ὡξαῖνλ, ἀλεγείξακελ 

εζεβῶο, ἐλ ὧ γεζνζύλσο λῦλ ηεινῦκελ, ηὴλ ζείαλ ηαύηελ παλήγπξηλ, 

πάλζεκλε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_75.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_75.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_75.html
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Ῥσζζεῖζα ηὴλ ράξηλ ἐθ ηνῦ Θενῦ, λαὸο ἀλεδείρζεο, ηνῦ Κπξίνπ θαὶ 

παληνπξγνῦ, Δξνζὶο ὦ παλεύθεκε ἐλζέσο, ηνῦ Παλαγίνπ πεπιήξσζαη 

Πλεύκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὁ Κύξηνο Ἄρξαληε Μαξηάκ, ἐπεῖδελ ἀζκέλσο, ηὸλ Σὸλ θόζκνλ 

ηῶλ ἀξεηῶλ, δηὸ δη’ Ἀγγέινπ Σὲ πξνζεῖπε, Φαξηησκέλε παξζέλνλ 

παλάζπηινλ. 
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Σὺ ὡο ἥιηνο ὤθζεο, ὁινιακπὴο πάλζεκλε, θαὶ δηὰ ηῆο πίζηεσο 

πάληαο, ἐθσηαγώγεζαο, ζθόηνο δὲ ἔιπζαο, ηῆο ἀζεΐαο θαὶ πιάλεο, 

δείμαζα Δξνζὶο ζνθή, θέγγνο ἀλέζπεξνλ. 

 

Ἱιαζηήξηνλ ζεῖνλ, ηὸλ Ἰεζνῦλ ἔδεημαο, ὡο ἐλαλζξσπήζαληα 

Λόγνλ, ηνῖο ἁκαξηήκαζη, δηὸ κεηάλνηαλ, εἰιηθξηλῇ ηῷ Δεζπόηῃ, ὅπσο 

ἐπηδείμσζη, πάληαο πξνέηξεπεο. 

 

Σνθηζζεῖζα παξζέλε, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ ἔδξακεο, θαὶ ἀλεγελλήζεο 

ἐκθξόλσο, ςπρῇ θαὶ πλεύκαηη· ὅζελ εζέβεηαλ, δῶζαλ ἐπέδεημαο πᾶζη, 

πξάμεη ζεσξίᾳ ηε, ηαύηελ ἐηξάλσζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀζσκάησλ αἱ ηάμεηο, ἐλ νξαλνῖο Πάλαγλε, Σὲ Θενγελλῆηνξ 

ἀζκέλσο, ἐδνμνιόγεζαλ, δηόηη ἔηπρεο, ηνζαύηεο ὄλησο ελνίαο, ἐθ Θενῦ 

Παληάλαθηνο, ὡο Παλακώκεηνο. 
 

Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θηλδύλσλ θαὶ λνζεκάησλ, ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε εζεβῶο θαὶ ζνὶ θαηαθεύγνληαο, Δξνζὶο Ἁγίσλ παξζέλσλ 

δόμα. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀγάπῃ ζεξκῇ, θαὶ πόζῳ πξὸο ηὸλ Ἄλαθηα, ἐηξώζεο Δξνζὶο, θαὶ 

Νύκθε Αηνῦ γέγνλαο, δηὰ ηνῦην πάλζεκλε, ζὲ ἐδέρζε ραίξσλ ὁ Κύξηνο, 

ιακπαδεθόξνλ ἐλ ηῷ νξαλῷ, θαὶ δόμεο ἀτδίνπ θαηεμίσζε. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Γεγεζπῖα ἐρώξεζαο, θαὶ ηειεησηάηῳ Δξνζὶο θξνλήκαηη, πξὸο 

ἀγῶλαο πὲξ πίζηεσο, θαὶ θαζεῖιεο ὄθηλ ηὸλ ἀξρέθαθνλ. 

 

Ἱεξώηαηνλ ὄξγαλνλ, ηνῦ Φξηζηνῦ θαηέζηεο Δξνζὶο ζεόπλεπζηε, 

θαὶ ὡο ἄκπεινο θαηάθαξπνο, βξόηπλ ηὸλ γιπθύηαηνλ ἐμήλζεζαο. 

 

Ἀιεζὲο θαιιηέξεκα, ὄλησο ἀλεδείρζεο Δξνζὶο ζεόιεπηε, ἐλ δεηλνῖο 

πεξηπιαλήζεζη, ηὸλ Φξηζηὸλ Θεόλ ζνπ ὡκνιόγεζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δεῦηε λῦλ κεγαιύλνκελ, ηὴλ ἀεηκαθάξηζηνλ Κόξελ ἅπαληεο, ηὴλ 

ηὸλ Κύξηνλ γελλήζαζαλ, θαὶ ἀλαδεηρζεῖζαλ Θενκήηνξα. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥήκαηα παηξόο, βαζηιέσο θαηεθξόλεζαο, εἰιηθξηλῶο ἀγαπήζαζα 

Φξηζηόλ, θαὶ ἀλη’ Αηνῦ κεδὲλ ἐλ θόζκῳ πξνηηκήζαζα. 

 

Ὄιβνλ παηξηθόλ, θαὶ ἐπίγεηα βαζίιεηα, ἀξλεζακέλε παλεύθεκε 

Δξνζίο, πινῦηνλ ἀζύιεηνλ Φξηζηνῦ ζὺ ἐζεζαύξηζαο. 

 

Σῶκα θαὶ ςπρήλ, ηῷ Νπκθίῳ ζνπ παξέδσθαο, παξ’ Οὗ εἰζῆιζεο 

παλέληηκε Δξνζίο, ἐλ ηῷ λπκθῶλη, ηῆο Αηνῦ δόμεο γεξαίξνπζα. 

 

Ἱεξνπξεπῶο, ηὰ ἐλ βίῳ ζνπ ἐξύζκεζαο, θαὶ ζηεῤῥσηάηῳ λνΐ πξὸο 

ηὸλ Φξηζηόλ, ὦ θαιιηπάξζελε Δξνζίο, πξνζερώξεζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ κεηὰ Θεόλ, Θενηόθε Ἀπεηξόγακε, ἐθδπζσπνῦκελ ζεξκῶο νἱ 

πηζηνί, ὅπσο ῥπζζῶκελ ἐμ ὀξγῆο θαὶ πεξηζηάζεσο. 
 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὁ ηύξαλλνο, θαὶ παηήξ ζνπ πάλζεκλε, ἐκκαλῶο ἐθδεδσθὼο ηνῖο 

δεκίνηο, ζὲ ηὴλ θαιιὴλ θαὶ παλέληηκνλ θόξελ, ἀπεμελώζε ηνῦ θίιηξνπ ὁ 

ἄζιηνο, ἀιιὰ ζὺ θιαίνπζα Δξνζίο, πὲξ ηνύηνπ ερὰο ἀληαπέδηδεο. 
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Νεθξώζαζα, ηῆο ζαξθὸο ηὸ θξόλεκα, ηὴλ ςπρὴλ ζενθεγγῆ 

ἀπεηξγάζσ, θαὶ ζπλεξγίᾳ ηνῦ Πλεύκαηνο Μάξηπο, ἀλδξεηνθξόλσο ηνὺο 

πόλνπο πήλεγθαο, ηὸλ ζάλαηνλ δὲ ὦ Δξνζίο, εἰο νδὲλ ἐινγίζσ 

πνιύαζιε. 

 

Τῷ πόζῳ ζνπ, ὦ Φξηζηὲ λῦλ θιέγνκαη, ἡ Δξνζὶο Πακβαζηιεῦ 

ἀλεθώλεη, ηῶλ παζεκάησλ κνπ λῦλ ηὰο ὀδύλαο, ζῆο ἀγαπήζεσο δξόζνλ 

ἐθδέρνκαη, θαὶ δηὰ ηνῦην ἐλαζιῶ, ἵλα Σνὶ βαζηιεύζσ Νπκθίε κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀκόιπληε, Θενηόθε Δέζπνηλα, ἐμ ἀρξάλησλ Σνπ αἱκάησλ ὁ Λόγνο, 

πεξθπῶο ἐζαξθώζε θαὶ πᾶζη, δσὴλ ηὴλ ἄθζαξηνλ ὄλησο ἀπέλεηκελ, 

ὅζελ ζπκθώλσο νἱ πηζηνί, ηὸλ Σὸλ Τόθνλ γεξαίξνκελ ἅπαληεο. 
 

Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θηλδύλσλ θαὶ λνζεκάησλ, ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε εζεβῶο θαὶ ζνὶ θαηαθεύγνληαο, Δξνζὶο Ἁγίσλ παξζέλσλ 

δόμα. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Τῇ εἰθόλη ζνπ ηῇ ζαπκαζηῇ πξνζπειάδνληεο, ἡ ἐλ δάθξπζη θαὶ 

ζηελαγκνῖο λῦλ πξνζβιέπνληεο, Δξνζὶο ζεξκῶο πξνζάγνκέλ ζνη 

πξνζεπρήλ, ηαρὺ πξόθζαζνλ θαὶ ἐμεινῦ, ἐθ πεξηζηάζεσλ δεηλῶλ, ἡκᾶο 

πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε, θξνύξεη δὲ ηὴλ γείαλ, θαὶ ζηήξηδε ἐλ ηῇ πίζηεη, 

θαηαμηνῦζα θαὶ ἡκᾶο, ηῶλ βξαβείσλ ζνπ παλύκλεηε. 
 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε μοι καὶ 

εἰζήκοσζε ηῆς δεήζεώς μοσ.Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ 

καηεύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 

 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 32-36, ηα΄ 1). 

Εἶπελ ὁ θύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πᾶο ὃο ἂλ ὁκνινγήζῃ ἐλ 

ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ θαὶ ὁ Υἱὸο ηνῦ ἀλζξώπνπ ὁκνινγήζεη ἐλ 

αηῷ ἔκπξνζζελ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ· ὁ δὲ ἀξλεζάκελόο κε ἐλώπηνλ 

ηῶλ ἀλζξώπσλ, ἀπαξλεζήζεηαη ἐλώπηνλ ηῶλ Ἀγγέισλ ηνῦ Θενῦ. Καὶ πᾶο 

ὃο ἐξεῖ ιόγνλ εἰο ηὸλ Υἱὸλ ηνῦ ἀλζξώπνπ, ἀθεζήζεηαη αηῷ· ηῷ δὲ εἰο ηὸ 
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Ἅγηνλ Πλεῦκα βιαζθεκήζαληη, νθ ἀθεζήζεηαη. Ὅηαλ δὲ πξνζθέξσζηλ 

κᾶο ἐπὶ ηὰο ζπλαγσγάο, θαὶ ηὰο ἀξράο, θαὶ ηὰο ἐμνπζίαο, κὴ κεξηκλᾶηε 

πῶο ἤ ηη ἀπνινγήζεζζε, ἤ ηη εἴπεηε· ηὸ γὰξ Ἅγηνλ Πλεῦκα δηδάμεη κᾶο 

ἐλ αηῇ ηῇ ὥξᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός… 

Νύκθε ηνῦ Παληάλαθηνο, Δξνζὶο Ἁγία παξζέλε, πόζῳ 

εθεκνῦκέλ ζε, θαὶ παξαθαινῦκέλ ζε, ἀλαθξάδνληεο, ἐθηελῶο πάλζεκλε· 

κὴ παύζῃ πξεζβεύεηλ, ηῷ Σσηῆξη θαὶ Νπκθίῳ ζνπ, ἐθ πεξηζηάζεσλ, θαὶ 

ἐπηβνπιῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ῥπζζῆλαη ἡκᾶο ἅπαληαο, ἀπὸ λνζεκάησλ θαὶ 

ζιίςεσλ, Φξηζηὸλ ἐθδπζώπεη, πηαηζκάησλ ἡκῖλ δνῦλαη ἱιαζκόλ, θαὶ ηῆο 

Αηνῦ ἀγαπήζεσο, ηπρεῖλ νἱ ἱθέηαη ζνπ.  
 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σηαιαγκνῖο ηῶλ δαθξύσλ, ηὸλ βπζὸλ ἀζεΐαο Δξνζὶο ἐμήξαλαο, θαὶ 

ἔδεημαο ἐλ θόζκῳ, ηὴλ πίζηηλ ηὴλ ἁγίαλ, ηνῦ Φξηζηνῦ θαὶ ἐθξαύγαδεο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Χαικηθῶο ἀλεβόαο, ὦ Δξνζὶο ἐλ ηῷ ζθάκκαηη ηῆο ἀζιήζεσο, 

ζπληξίβνπζα ἀλδξείσο, ζεβάζκαηα ἀζέσλ, θαὶ εἰδώισλ ηὰ μόαλα· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Ὑκλνῦζα ηὸλ Σσηῆξα, εραξίζησο εἱξθηῇ ζὺ ἐλεθαξηέξεζαο, ηνῖο 

ἴρλεζηλ ἀλδξείσο, ζεβάζκαηα ἀζέσλ, θαὶ εἰδώισλ ηὰ μόαλα· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξίησζνλ ἀθζόλσο, Παλαγία Θεόλπκθε ηνὺο ηηκῶληάο Σε, ἅκα 

θαὶ ηὸλ Υἱόλ Σνπ, θαὶ ζῶδε ἐθ θηλδύλσλ, ηνὺο βνῶληαο ἐλ δάθξπζη· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 
 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἁγλὴ παξζέλε, ὡο ζῦκα ἅγηνλ ὤθζεο, θαὶ ἀκλὰο ηνῦ Κπξίνπ 

βνῶζα· Σὲ δνμνινγνῦκελ, Φξηζηὲ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 
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Σ’ αηὴλ ὡο θξίλνλ, εσδηάδνλ πξνζήρζε, ηῷ Κπξίῳ ἡ θαζαξὰ 

ςπρή ζνπ, θαὶ ἐκεγαιύλζεο, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Ἥδηζηνλ ὄλησο, ηὸ ζὸλ ἐπίγεηνλ ηέινο, ὦ Δξνζὶο ἐζεσξήζε ὡο 

Μάξηπο· ὅζελ ζὲ κλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μόλελ ἐλ θόζκῳ, ὡο Θενηόθνλ Μεηέξα, Ἀεηπάξζελνλ θεξύηηνκελ 

ὄλησο, θαὶ Σὲ ἀλπκλνῦκελ, ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο λύκθε ηνπ Κπξίνπ, ὦ Δξνζὶο Ἁγία, εἰο ηὸλ λπκθῶλα Αηνῦ 

δηαιάκπνπζα, κὴ δηαιιίπῃο πξεζβεύεηλ ζσζῆλαη ἅπαληαο. 

 

Ναῷ ζνπ ηῷ ἁγίῳ, δέμαη ηὰο δεήζεηο, ἅο ειαβῶο ζνη πξνζάγνκελ 

πάλζεκλε, ηὴλ δὲ ζὴλ ράξηλ ἀπόδνο ηνῖο ἀλπκλνῦζί ζε. 

 

Φινγὸο ηῆο αἰσλίνπ, δηαθύιαμόλ κε, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ Δξνζὶο 

ἱθεηεύσ ζε, θαὶ δξνζηζκὸλ ηῆο ςπρῆο κνπ, ζὺ κνὶ ρνξήγεζνλ. 

 

Ἱιέῳ ὄκκαηί ζνπ, ὦ Δξνζὶο ηξηζκάθαξ, ηὸλ ζὸλ Νπκθίνλ δπζώπεη 

ῥπζζῆλαί κε, θαὶ θιεξνλόκνλ γελέζζαη, ζείαο ἐιιάκςεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λαὸο θαὶ θθιεζία, Σνὶ εραξηζηνῦκελ, Θενγελλῆηνξ Μαξία 

Ἀπείξαλδξε, ὅηη ἡκῖλ ὡο Σσηῆξα Φξηζηὸλ πξνζήλεγθαο. 
 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ, ηήλ  

ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ,  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  ἡκῶλ.  Τήλ  

ηηκησηέξαλ  ηῶλ  Φεξνπβείκ,  θαί  ἐλδνμνηέξαλ,  ἀζπγθξίησο  ηῶλ  

Σεξαθείκ, ηήλ  ἀδηαθζόξσο  Θεόλ  Λόγνλ  ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο  

Θενηόθνλ,  Σέ  κεγαιύλνκελ. 

 

Τὴλ Παξζελνκάξηπξα ηνῦ Φξηζηνῦ, Δξνζίδα ηὴλ ζείαλ, 

εθεκήζσκελ εζεβῶο, ηὴλ παξηζηακέλελ λπκθῶλη ηνῦ Κπξίνπ, ὡο 

ἄζπηινλ ἀκλάδα, Αηνῦ πνιύαζινλ. 
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Ἴνλ εσδέζηαηνλ ὦ Δξνζίο, ηνῦ ἔαξνο ὤθζεο, θαὶ ζηνιίδεηο ηνὺο 

εαλζεῖο, ιεηκῶλαο παλδξόζνπο, ηνῦ ζείνπ Παξαδείζνπ, νὗ θαὶ ἡκᾶο 

Ἁγία, πάληαο ἀμίσζνλ. 

 

Καηέρνληεο ὧδε ὡο ζεζαπξόλ, ὦ Δξνζὶο Ἁγία, ηὴλ εἰθόλα ζνπ ηὴλ 

ζεπηήλ, ἥλ θαηαθηινῦκελ, πόζῳ θαὶ ειαβείᾳ, αἰηνύκελνη δηδόλαη, πᾶζηλ 

ἰάκαηα. 

 

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 δ΄. Σαρὺ πξνθαηάιαβε. 

Δξνζίδα ηὴλ πάληηκνλ θαὶ βαζηιίδα ζεκλήλ, ἐλζέσο ηηκήζσκελ ἐλ 

ειαβείᾳ πηζηνί, εθήκσο γεξαίξνληεο· αὕηε γὰξ ἐλ ηῇ Ῥώκῃ, 

ἐλαζιήζαζα πίζηεη, ἔλδνμνο Ἀζιεθόξνο, ηνῦ Φξηζηνῦ ἀλεδείρζε, 

πξεζβεύνπζα ἀπαύζησο Αηῷ, πὲξ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ. 
 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γόλπ, ἤδε θιίλνληεο Δξνζίο, θαὶ θαηαζπαδόκελνη πάληεο, ηὸ ζὸλ 

εἰθόληζκα, δέεζηλ πξνζάγνκελ ηῇ ζῇ ἀγάπῃ ζεκλή, ὅπσο γέλεηαη ἵιεσο, 

ἡκῖλ ὁ Δεζπόηεο, θαὶ Φξηζηὸο Νπκθίνο ζνπ, Ὁλ ἐλδπζώπεη ἀεί· ὅζελ ἐθ 

βαζέσλ θαξδίαο, θαηαηίζεκέλ ζνη Ἁγία, ηὴλ εραξηζηίαλ θαὶ ἀλύκλεζηλ. 

 

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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 
 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 


