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1 Απξηιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΜΑΡΙΑ ηῆο Αἰγππηίαο, Γ. Γαιαλνπνύινπ  
    

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

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

 

  ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ην Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα 

ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῇ ζεβαζκίᾳ ηῆο Μαξίαο εἰθόλη, ηῆο Αἰγππηίαο θαὶ Φξηζηνῦ 

παλνζίαο, δαθξπῤῥόσο πξνζπέζσκελ ηηκῶληεο αὐηῆο, κλήκελ θαὶ 

ἀζπαδόκελνη, ἀξεηὰο ηὰο ζενεηδεῖο, ἆζια ηὰ ἀζθεηηθά, κηκεζώκεζα βίνλ· 

θαὶ γὰξ πξεζβεύεη ἅπαζη Φξηζηῷ, ἡ καθαξία, ἡκῖλ δνῦλαη ἔιενο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

  

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Μαρίας Αἰγσπηίας μέλπω ἆθλα. 

Γεωργίοσ. 

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

Μαξία ζία Μῆηεξ Θενῦ, ἡ ἄζσηνο πόξλε, ἐθθπγνῦζα ηὴλ γῆλ 

παζῶλ, ζηαπξὸλ ηνῦ Κπξίνπ ἁξακέλε, ηὸλ ζεῖνλ πόζνλ ἡκῖλ 

ἐγθαξδίσζνλ. 

 

Ἀζθήζεη δηέπξεςαο ζαπκαζηῶο, ἀγῶζη θακάηνηο, κεηαγλνῦζα δη’ 

ὅζαο πξίλ, εἰξγάζσ αἰζρξὰο ἐπηζπκίαο· δηὸ κεηάλνηαλ ζὴλ ἡκῖλ 

βξάβεπζνλ. 

 

Ῥναῖο δαθξπῤῥόνηο θαὶ ζηελαγκνῖο, ἱιέσζαο Μῆηεξ, ηὸλ εὐΐιαηνλ 

Ἰεζνῦλ, Ὃλ ζὺ ἱθεηεύνκελ δπζώπεη, ὅπσο παξάζρε πηαηζκάησλ ηὴλ 

ἄθεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἱθέηαη πξνζηξέρνκελ ηαπεηλῶο, ὑπὸ ηὴλ Σὴλ ζθέπελ, ζενλύκθεπηε 

Μαξηάκ, αἰηνύκελνη ζείαηο Σνπ πξεζβείαηο, ηῷ Σῷ Υἱῷ ιπηξσζῆλαη 

θνιάζεσο. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἁκαξηίαο θπγνῦζα θαὶ ηῆο ζαξθὸο πξόλνηαλ, θαύινπο ινγηζκνὺο 

ἐλεδόλνπο, θαὶ ἔξγα ἄζεκλα, ηῷ ζῷ Νπκθίῳ πηζηῶο, θαηεθνινύζεζαο 

Μῆηεξ, Οὗ ἡκᾶο ἀμίσζνλ, ἔπεζζαη ἴρλεζηλ. 

 

Σπηισζέληαο ζία ἁκαξησιαῖο πξάμεζη, λόζσλ θαὶ παζῶλ 

ςπρνθζόξσλ, ἰῷ ηνῦ δξάθνληνο, ἡκᾶο ηνὺο δνύινπο Φξηζηνῦ, ηαῖο ζαῖο 

ιηηαῖο πξὸο Γεζπόηελ, ηάρεη ἐιεπζέξσζνλ, ηνύηνπ ηνῖο δήγκαζηλ. 

 

Ἀπεκαύξσζαο ἔξγνηο ηὸ ηῆο ςπρῆο θάηνπηξνλ, ηῷ ινπηξῷ 

δαθξύσλ Μαξία, θαὶ θαζαξόηεηνο, ἐγέλνπ ζθεῦνο Φξηζηνῦ, ράξηηη 

Πλεύκαηνο ζείνπ· ὅζελ ζὴλ κεηάλνηαλ, δὸο ἐθκηκήζαζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱθεζίαηο πξνζδέρνπ ἁκαξησιῶλ Ἄρξαληε, πάλησλ πνζεηῶο 

πξνζπηπηόλησλ, ζεπηῇ εἰθόλη Σνπ, ἐθδπζσπνῦζα Υἱόλ, ὥζπεξ Μαξίαο 

θαηέζηεο, Κόξε ἐγγπήηξηα, ζσζῆλαη ἅπαληαο. 

  

Γηάζσζνλ, παληὸο θηλδύλνπ ζία Μῆηεξ Μαξία, βιάβεο λόζσλ 

ηνὺο ηῇ ζῇ ζεπηῇ εἰθόλη πξνζηξέρνληαο, ἐλ πίζηεη δέ, ηαύηῃ 

ἀζπαδνκέλνπο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

  

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Παζῶλ ηῆο ςπρῆο, λνόο ηε θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, ζία Θενῦ, 

ἀπάιιαμνλ ηνὺο κέιπνληαο, βηνηὴλ θαὶ ἄζινπο ζνπ, ηῶλ θηλδύλσλ 

ιύηξσζαη ἅπαληαο, θαὶ ζαῖο πξεζβείαηο πξὸο Φξηζηὸλ ἡκᾶο, ηξπθῆο 

αἰσλίνπ θαηαμίσζνλ. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Γαιελόκνξθνλ πνίεζνλ, ηὴλ ηξηθπκηώδε ςπρήλ κνπ πάζεζηλ, ὦ 

Μαξία ζαῖο δεήζεζη, πξὸο ηὸλ Λπηξσηὴλ θαὶ Πνιπεύζπιαγρλνλ. 

 

Ὑςειόθξνλα ἔρνληα, λνῦλ ηὸλ ἡγεκόλα ηαῖο παξαγγέικαζηλ, 

ἀγαγόληα εἰο ἀπώιεηαλ, Μῆηεξ ηαπεηλώζεη εὐζπγξάκκηζνλ. 

 

Πεπησθόηα ἀλόξζσζνλ, ηνῖο ηῆο κεηαλνίαο Μαξία ηξόπνηο ζνπ, 

θαὶ δαηκόλσλ κεραλήκαηα, ηῇ ζῇ ἐπεκβάζεη δηαζθόξπηζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ ςπρήλ κνπ Θεόλπκθε, Μῆηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ παζῶλ θαζάξηζνλ, 

ἡ ηεθνῦζα δόμεο Ἥιηνλ, ὑπὲξ αἰζζεηνῦ ἡιίνπ Κύξηνλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζαη παζῶλ, θαὶ θηλδύλσλ ῥῦζαη ηάρηζηα, ὦ παλνζία Μαξία ηνῦ 

Θενῦ, ηνὺο ηὴλ ζὴλ κλήκελ, κειίζκαζη κεγαιύλνληαο. 

 

Ἄξαζα Σηαπξόλ, ηὸλ Φξηζηὸλ θαηεθνινύζεζαο, Μῆηεξ Μαξία 

ἐξεκίαηο πηζηῶο, ἐλαζθεζεῖζα· δηὸ ἡκᾶο ὅπιῳ ηείρηζνλ. 

 

Σπνύδαζνλ ηαρύ, θαὶ ιιάδνο ηὴλ ρώξαλ, ἣλ ζὲ Μαξία Αἰγππηία 

ηηκᾷ, ἀπαύζησο θξνύξεη, θαὶ ηνὺο πηζηνὺο δηαθύιαηηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, κεγαιύλνκέλ Σε Γέζπνηλα, ἡ ἀρώξεηνλ 

ρσξήζαζα γαζηξί, Ὃλ ἐθδπζώπεη ἡκᾶο, ηξπθῆο ἀμηώζαζζαη. 

  

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πίραξκα, ἐγελόκελ δαίκνζηλ, ἡδνλαῖο ηῆο ἁκαξηίαο δνπιεύζαο, 

ὅηη παζῶλ ἡ ςπρὴ ἐκνιύλζε, θαὶ ὡο ἰρζῦλ ὁ ζαηᾶλ κὲ ἐδώγξεζε, ἀιιὰ 

πξὸ ηέινπο ἐθβνῶ· Παλνζίαο εὐραῖο Σῶηεξ ζῶζόλ κε. 
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Λεπθόρξννλ, ηὴλ ςπρὴλ ἀλάδεημνλ, ἀπνθάζαξνλ παζῶλ 

πξνζεπραῖο ζνπ, λόζσλ δεηλῶλ πεηξαζκῶλ κε ὀδύλεο, Μαξία ῥῦζαη 

θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, θαξδίαλ λνῦλ ζῶκα ςπρήλ, ιπηξνπκέλε θαθίαο 

ηνῦ ὄθεσο. 

 

Πεξίδσζνλ, ηνὺο πηζηῶο ὑκλνῦληάο ζε, ηῇ ζῇ ράξηηη ζία Μαξία, 

θαὶ πξὸο ὁδόλ κεηαλνίαο Κπξίνπ, ζσηεξηώδε ἡκᾶο Μῆηεξ ἴζπλνλ, ηνὺο 

ἄδνληαο πεξηραξῶο, ἀξεηάο ζνπ θαὶ ζεῖα παιαίζκαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Γέζπνηλα, ἐθ παζῶλ κε λήζηεπζνλ, θαὶ δπλάκεη Σνπ ἐλίζρπζνλ 

ζείᾳ· ὅηη ηξνθόο, γιπθαζκὸο θαὶ ἀγάπε, ἡκῶλ ὑπάξρεηο ἐιπὶο θαὶ 

κεζίηξηα· ἀεὶ δ’ ὑκλνῦκελ Σε πηζηῶο, πξνζθπλνῦληεο ηὸλ ἄθξαζηνλ 

Τόθνλ Σνπ. 

  

Γηάζσζνλ,  παληὸο θηλδύλνπ ζία Μῆηεξ Μαξία, βιάβεο λόζσλ 

ηνὺο ηῇ ζῇ ζεπηῇ εἰθόλη πξνζηξέρνληαο, ἐλ πίζηεη δέ, ηαύηῃ 

ἀζπαδνκέλνπο. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Μεηαλνίαο ὁ ὑπνγξακκὸο παλανίδηκε, θαὶ κεζίηηο πέιεηο ηῶλ 

πηζηῶλ πξὸο ηὸλ Δὔζπιαγρλνλ· ζὺ Μαξία ηὴλ θθιεζίαλ πίζηηλ ηε 

θξνπξεῖο· δηὸ πξόθζαζνλ Μῆηεξ ζεπηή, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ηαρύ, ηῶλ 

πηζηῶο πξνζθαινύλησλ ζε· ἴαζαη ηνὺο λνζνῦληαο, ἐθιύηξσζαη 

δαηκνλῶληαο, ἡκᾶο δ’ ἐθ βιάβεο ἐμεινῦ, πεηξαζκῶλ θαὶ πεξηζηάζεσλ. 

  

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέτε μοι καὶ 

εἰζήκοσζε ηῆς δεήζεώς μοσ.η. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηρα ηοὺς πόδας μοσ καὶ 

καηηύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ ἦιζνλ 



[5] 

 

ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ· θαὶ νἱ ὀρινύκελνη ἀπὸ 

πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο ὁ ὄρινο ἐδήηεη 

ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ 

αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· 

καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ 

πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη 

γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ 

ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο 

πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ 

ζθηξηήζαηε· ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο παλνζίαο...Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

Θεός... 

Μῆηεξ παλανίδηκε, ζαξθὸο ηὸλ κεκνιπζκέλνλ, θαὶ ςπρῆο ηὸλ 

ἄζσηνλ, ζύ λῦλ θαηαθεύγνληα κὴ ἐάζεο κε· δένκαη ζῶζόλ κε, ιηηαῖο 

πξὸο Κύξηνλ, εὐπξνζδέθηνηο ὦ παλζαύκαζηε, ἴαζηλ βξάβεπζνλ, ἄκθσ 

πεηξαζκῶλ δ’ ἐιεπζέξσζνλ, ζιίςεσλ ἐμαηξνύκελνλ, θαὶ ηῶλ ραιεπῶλ 

ζπκθνξῶλ ηνῦ βίνπ· ὅπσο ἀλπκλῶ ζνπ, Μαξία κεηαλνίαο βηνηήλ, θαὶ 

κεγαιύλσ ἐλ ᾄζκαζηλ, ἄζινπο θαὶ θακάηνπο ζνπ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀζθήζεη ζεαξέζηῳ, ἐμηιέσζε Πιάζηελ, θαὶ κεηαλνίαο ὁδῷ, 

ἐπέζηξεςαο Μαξία, Σαηᾶλ θαηαβαινῦζα, γεζνζύλσο θξαπγάδνπζα· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θεξαπαίληο Κπξίνπ, θαὶ ζπλαπιηδνκέλε, ζὺλ ηνῖο ζίνηο Φξηζηόλ, 

ἱιέσζε ιηηαῖο ζνπ, θνιάζεσο ῥπζζῆλαη, ὦ Μαξία ηνὺο ςάιινληαο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Λαὸλ ζία Μῆηεξ, ἀλπκλνῦληά ζε ὕκλνηο, ηῶλ ξζνδόμσλ 

πηζηῶλ, ζαῖο πξὸο Φξηζηὸλ πξεζβείαηο, ἐθιύηξσζαη θηλδύλσλ, θαὶ 

εὐθιείαο ἀμίσζνλ, ηῆο Βαζηιείαο Θενῦ, ὁδὸλ ὀξζὴλ δεηθλῦζα. 

 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἁγλὴ λῦλ θαζνξῶκελ, ἀπεηξόγακνλ Νύκθελ Σὲ ὡο θαηεῖδε 

Μσζῆο, ἐλ ηῷ Σηλαίῳ Βάηνλ, θινγὶ παξαδνζεῖζαλ, ἀιι’ δ’ ἄθιεθηνλ 

κείλαζαλ· δηὸ ηὴλ θιόγα παζῶλ, ἡκῶλ ζβέζνλ Παξζέλε. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γῆζελ ἀλῆιζεο, πξὸο ηὴλ Σηὼλ Παλνζία, ηνῦ πνζεῖλ ὁξᾶλ Φξηζηὸλ 

Νπκθίνλ· ὅζελ πξνζεπραῖο ζνπ, θἀκῖλ ζὸλ πόζνλ δίδνπ. 

 

ιένπο ζείνπ, θαὶ δσξεῶλ πιῆζνλ πάληαο, θαὶ ιαὸλ ιιάδνο γῆο 

ηηκῶζαλ, ζὲ ὦ Αἰγππηία, πξνζηάηεπε Μαξία. 

 

Ὦ Παλνηθηῖξκνλ, ζῶζνλ ιηηαῖο Σῆο ζίαο, ηνὺο πηζηῶο ἀπαύζησο 

Σὲ ὑκλνῦληαο, θαὶ δνμνινγνῦληαο, Σὸλ θξάηνο εἰο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη γεέλλεο, ηῶλ νὐξαλῶλ πιαηπηέξα, θαὶ Ἁγίσλ ἡ ἁγησηέξα, 

Μῆηεξ Σὲ ηηκῶληαο, θαὶ ζθέπε πάζεο βιάβεο. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαιήληνλ δὸο βίνλ, θύιαηηέ κνη Σῶηεξ, ηῆο ζενθόξνπ εὐραῖο ηὸλ 

πξνζθέξνληα, ηόλδε ηὸλ ὕκλνλ θαὶ πάληαο πεξίζσδε. 

 

Ἱθέηεπε Σσηῆξα, ὅπσο ςπρνθζόξσλ, ἁκαξηηῶλ ἀπαιιάμε ἡκᾶο ὦ 

ζεκλή, ηνὺο ζὴλ παλέλδνμνλ κλήκελ παλεγπξίδνληαο. 

 

ξδὰο ηῶλ ἀιινπίζησλ, ηξέςνλ Μῆηεξ πόῤῥσ, ἡκᾶο ηνὺο 

ἐπαπεηινῦληαο δνπιῶζζαη νἰθηξῶο, θαὶ ὑπεξκάρεη ιιήλσλ ἀεὶ 

ηηκώλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑςίζηνπ ἡ θαζέδξα, ὑπάξρεηο Παξζέλε· δηὸ δπζώπεη Υἱόλ Σνπ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο, ηνὺο ἀιεζῶο Θενηόθνλ ὁκνινγνῦληάο Σε. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, … 
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Τίο ζνπ ηὰ παιαίζκαηα ἀξεηάο, ηεξάζηηα μέλα, δηεγήζαζζαη 

εὐρεξῶο, δύλαηαη Μαξία, ἃ ζὺ εἰξγάζσ πόζῳ, θαὶ κεηαλνίαο ηξόπνηο, 

πξὸο βίνλ ἔλζενλ; 

 

Ὦ θαηνξζσκάησλ ἀζθεηηθῶλ, ἱδξώησλ θακάησλ, δαθξπῤῥόσλ ηε 

πξνζεπρῶλ, ὦ ζῆο ἐγθξαηείαο, θαὶ αὐζηεξὰο λεζηείαο, δη’ ὧλ ζὸλ βίνλ 

Μῆηεξ, ὄλησο ἐθόζκεζαο. 

 

Γεῦηε ἀλπκλήζσκελ νἱ πηζηνί, ζίαλ Μεηέξα, ἐλαζθήζαζαλ 

ἀλδξηθῷ, θξνλήκαηη ζζέλεη, ἐλ Ἰνξδάλνπ ηόπνηο, παλεξεκηθνηάηνηο, 

ὕκλνηο γεξαίξνληεο. 

 

Μῆηεξ παλνζία δηελεθῶο, ζὲ παξαθαινῦκελ, θαζηθέηεπε 

Λπηξσηήλ, δνῦλαη πᾶζη ηξίβνλ, ἀλῦζαη κεηαλνίᾳ, θαὶ πάζε ἀθηέλαη, ὡο 

Πνιπέιενο.  

 

Λύηξσζαη θηλδύλσλ θαὶ ζπκθνξῶλ, ζιίςεσο ἀλάγθεο, πεηξαζκῶλ 

ηε δαηκνληθῶλ, ηνὺο πηζηῶο ηηκῶληαο, ηὴλ κλήκελ ζνπ Μαξία, θαὶ ἱεξὰ 

εἰθόλα, ἀζπαδνκέλνπο ζνπ. 

 

Νόζσλ ἐιεπζέξσζνλ ινηκηθῶλ, ζεηζκνῦ ζθνδξνηάηνπ, ζεειάηνπ 

ὀξγῆο πηζηνύο, ὦ Μῆηεξ Μαξία, θαὶ ζθέπε ηὴλ Μνλήλ ζνπ, θαὶ ηὰο 

ζεπηὰο κεηέξαο, παζῶλ ἀπήκνλαο. 

 

Φξνύξεη ἐθ θηλδύλσλ βιάβεο ππξόο, ἡκᾶο παλνζία, ἐπηζέζεσλ ηνῦ 

ἐρζξνῦ, ἐμ αἱξεηηδόλησλ, καλίαο ζαῖο πξεζβείαηο, πξὸο Λπηξσηὴλ ηνῖο 

ὕκλνηο, ζὲ κεγαιύλνληαο. 

 

Ὦ Μαξία Μῆηεξ ζὺλ Εσζηκᾷ, Παηξὶ ζενθόξῳ, ζὲ ἰδόληη πξὸ 

ηειεπηῆο, θαὶ Τηκίνηο Γώξνηο, πξνζθέξνληη Σσηῆξνο, ἡκᾶο πάζεο 

ἀλάγθεο, ἀπνιπηξώζαζζε. 

 

Ῥῦζαη ηνῦ ἀζβέζηνπ ππξὸο ἡκᾶο, ὦ Γηθαηνθξῖηα, ἱθεζίαηο ζεξκαῖο 

Μεηξόο, Μαξίαο ζίαο, θαὶ ἴζπλνλ ηὸλ βίνλ, πξὸο κεηαλνίαο ηξίβνλ, 

ςπρνζσηήξηνλ. 

 



[8] 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ 

ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο 

ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ 

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πξόζδεμαη ζία ηνῦ Θενῦ, ὕκλνλ ἱεξὸλ ᾆζκα ζεῖνλ, πξὸο ζὲ λῦλ 

πεξηραξῶο, ῥόδα κῦξα δάθξπα, ἐλ κεηαλνίᾳ ζεξκῇ, θαηαλύμεη θαὶ πόζῳ 

ηε, πηζηῶο ζὴλ εἰθόλα, θαηαζπαδνκέλσλ ζνπ, θαὶ ἐθβνώλησλ ηξαλῶο· 

Μῆηεξ ζθέπε ιιάδα ρώξαλ, ῥῦζαη πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ ιαὸλ 

ζπληήξεζνλ ἀπήκνλα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ…. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


