
[325] 

 

Δεπηέξα Δηαηθαηλεζίκνπ Παξαθιεηηθόο 

Καλώλ εηο ηελ Υπεξαγία Θενηόθν ηελ 

Γιπθνθηινύζα 

 Πμζδεείξ ἑκ Αβίς Όνεζ οπὸ Γεναζίιμο Μμκαπμῦ Μζηναβζακκακίημο  

‘Τικμβνάθμο ηξ Μεβάθδξ ημῦ Υνζζημῦ Δηηθδζίαξ 
 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ εκάο Ακήλ 

ἀνπόιεεα άκαβζκώζημκηεξ ηόκ ΡΜΒ’ (142) Φαθιόκ. 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηξ πνμζεοπξ ιμο, … 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

ηαί ηά Σνμπάνζα 

                 Ἦρνο δ’. Ό ὑςσζείο ἔλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡξ παναδόλςξ ἤ ἅβζα Δίηώκ ζμο, ἐη Βογακηίδμξ η Μμκῆ 

Φζθμεέμο, δζά εαθάζζδξ πάθαζ παναβέβμκε, εάθαζζακ πανίηςκ ζμο, 

άεκκάςξ αθοζηάκεζ, ημῖξ πζζηξ πνμζηνέπμοζζ, η αὐηξ ἀκηζθήρεζ, 

ηαί ἐηαμζζ Κόνδ ἐη ροπξ Γθοημθζθμῦζα, ζύ εἰ ἡικ ἔθμνμξ. 

Δόμα. Ὅκνηνλ. 
Γθοηέςξ Κόνδ μἵα Μήηδν θζθμῦζακ, ηαεάπεν ανέθμξ ηόκ 

πακηέθεζμκ Λόβμκ, η ζή Δἰηόκζ ἔηεαιαμζ όμώκηέξ ζε, πίζηεζ 

έηαμώιέκ ζμζ Μδηνζηαῖξ ζμο πνεζαείαζξ, ημῦημκ ἡιῖκ ἰθεκ, ὦξ 

θζθάκενςπμκ θύζεζ, ημῖξ ἀκαλίμζξ ηέηκμζξ ζμο Ἀβκῆ, 

Γθοημθζθμῦζα, ιή παύζῃ πανέπμοζα. 

Καί λῦλ. Ὅκνηνλ. 

Οὗ ζζςπᾷ ημῦ Φζθμεέμο ἤ Μάκδνα, ἀκαηδνύηηεζκ ηά πμθθά 

ιεβαθεία, ηξ εαοιαζηξ Δἰηόκμξ ζμο ἑηάζημηε’ ζῴγεζξ ἐη 

ηζκδύκςκ βάν, ἔκ λδνά ηαί εαθάζζῃ, ημύξ πζζηξ θςκμῦκηαξ ζμο, 

ηήκ ζςηήνζμκ ηθζζκ. ’Ἀθθά ιή παύζῃ Κόνδ πνμκμεῖκ, 

Γθοημθζθμῦζα, ηαί ζηέπεζκ ηήκ πμίικδκ ζμο. 
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Ό Ν’ (50) Χαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

ηαί ὁ Κακώκ μὗ ἤ ἀηνμζηζπίξ 

«Γθοημθζθμύζδξ ηήκ πάνζκ ὕδς. Γεναζίιμο». 

                ᾨδῇ ἀ’. ’Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Γαθήκδκ πανέπμοζα ηαί πανάκ, ηαί ἄθεμκμκ πάνζκ, Φζθμεέμο ἔκ η 

Μμκῆ, ηαηνεκ Ἀβκῆ ἐη ηξ Έώαξ, Γθοημθζθμῦζα Δίηώκ ζμο ἤ 

πάκζεπημξ. 

Λζιέκζ ὦξ ὥνιζζηαζ εαοιαζηώξ, Μμκξ Φζθμεέμο, ἤ Δἰηώκ ζμο ἤ 

ἱενά, θζιήκ ζςηδνίαξ ἀκεδείπεδ, Γθοημθζθμῦζα ημῖξ ηαύηῃ 

πνμζηνέπμοζζ. 

Ὑπέπθεοζε Κόνδ η ζή πεζνί, εάθαζζακ άηθύζηςξ, ἤ  Δίηώκ ζμο 

ὑπενθοξ, ηαί ᾖηε πδβάγμοζα ἔκ Ἄες, Γθοημθζθμῦζα γςξ εείαξ 

κάιαηα. 

Κζκδύκςκ θοηνμῦζαζ πακημδαπκ, ηαί πάεδ ἴαζαζ, η ζή πάνζηζ 

παθεπᾷ, ημῖξ πίζηεζ ζηεννᾷ ἀκαθςκμῦζζ, Γθοημθζθμῦζα ηό ιέβα ζμο 

ὄκμια. 

                                 ᾨδῇ γ΄ Ούξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ov ὦξ ανέθμξ μἰηεῖμκ, ηαηαθζθεῖξ Ἄπνακηε, ηαί Γθοημθζθμύζδξ ηήκ 

ηθζζκ, πνμζθόνςξ ἔπμοζα, αὑηόκ ἱηέηεοε, ζοιπαεεζηάηδ ὦξ 

ιήηδν, δμῦκαζ ηαῖξ ροπαῖξ ήιώκ, πάνζκ ηαί ἐθεόξ. 

Φμαενά ημῖξ ὁνζζκ, ἤ ζ ιμνθή δείηκοηαζ, θθέβμοζα δαζιόκςκ ηά 

ζηίθδ, ηαί πᾶζζ κέιμοζα, θώξ εεῖμκ Ἄπνακηε ὅεεκ η ζ πνμζηαζία 

Φζθμεέμο βάκκοηαζ, Μμκῆ ἤ ἔκεεμξ. 

Ἰδέ ἄκςεεκ Κόνδ, ἔκ ζοιπαεεῖ αθέιιαηζ, ημύξ δέεζ πμθθῶ 

πανεζηηαξ, πνό ηξ Δἰηόκμξ ζμο, ηαί δόξ ὦξ εὔζπθαβπκμξ, 

Γθοημθζθμῦζα Πανεέκε, ημύημζξ ηά ζςηήνζα, ὄκηςξ δςνήιαηα. 

Λύζζκ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαί ἀνςβήκ ηνείηημκα, ηαί ἔκ ζοιθμναῖξ 

ζςηδνίακ, ἀεί ημιίγεηαζ, ἤ Φζθμεέμο Μμκῆ, Γθοημθζθμῦζα ζή 

ζηέπδ ὅεεκ πανζζηήνζμκ, αἶκμκ πνμζᾴδεζ ζμζ. 
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Γζάζςζμκ Γθοημθζθμῦζα Πανεέκε πάζδξ ἀκάβηδξ, ηήκ Φζθμεέμο 

Μμκήκ εενιξ εδζαονίγμοζακ, ηήκ ζήκ Δἰηόκα ὦξ ηεῖπμξ ηαί 

πνμζηαζίακ. 

’Ἐπίαθερμκ ἔκ εύιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ’ἴαζαζ ηξ ροπξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

                            Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

                           Ἦρνο β’. Πξεζβεῖα ζεξκῇ. 
Πνεζαείακ ηήκ ζήκ, ὦξ ιέβα ηαηαθύβζμκ, ηαί ζηέπδκ ζηεῤῤάκ, ηαί 

ἔκ πακηί αμήεεζακ, πθμοημῦκηεξ έηαμώιέκ ζμζ ’Ἀπό πάζδξ ἡιᾶξ 

ῥύμο πάκημηε, Γθοημθζθμῦζα Πανεέκε Ἀβκῆ, ιακίαξ ηαί αθάαδξ ημῦ 

ἀθάζημνμξ. 

                          ᾨδῇ δ’. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὄνμξ Κόνδ ημύ Άεςκμξ, ηά ζά ιεβαθεῖα ηδνύηηεζ πάκημηε αμδεόξ 

βάν ημύημο πέθδκαξ, ὦ Γθοημθζθμῦζα ηαί ἀκηίθδρζξ. 

Ὕδςν εεῖμκ ἀκέαθοζεκ, ἔκεα ἤ Δίηώκ ζμο ηό πνημκ ηέεεζηαζ ὦ 

άβίαζμκ ηαί ἴαζαζ, ὦ Γθοημθζθμῦζα ημύξ ὑικμῦκηαξ ζε. 

ήκ ἐλαίνεημκ εὔκμζακ, Ίςακκζηίς ὦξ πνίκ ἐδήθςζαξ, μὕης δείηκοε 

ἑηάζημηε, πενί ηήκ Μμκήκ ζμο ηαύηδκ Ἄπνακηε, 

Ζ Δἰηώκ ζμο ἤ πάκζεπημξ, πύδδκ ἀκααθύγμοζα ηά ἰάιαηα, ηκ 

παεώκ λδναίκεζ αόναμνμκ, ὦ Γθοημθζθμῦζα ’Ἀεζπάνεεκε. 

                              ᾨδῇ ἒ΄ Φσηίζαλ ἡκᾶο. 

ηόια ιδηνζηόκ, ὦ θζθεῖξ Υνζζηόκ ὦξ κήπζμκ, Κόνδ ἄκμζλμκ ηαί 

θάθδζμκ αὐηῶ, ἀβαεά ὑπέν ἡικ ηκ δμλαγόκημμκ ζε. 

Σαύηδκ ηήκ Μμκήκ, ζύκ αὑηῆ δέ πάκ ηό ’Ὄνμξ ζμο, μάκέδεζλαξ 

ἁβίαζια ζεπηόκ, η ζή ζηέπδ Θεμηόηε ζηέπε πάκημηε. 

’ἬΗκεζε ηά ζά, ιεβαθεία θαιπνῶ ζηόιαηζ, ὅ πεζκ ἐη ημῦ 

ηνζζηέβμοξ ηαί ζςεείξ, Θεμηόηε παναδόλςξ η ζή πάνζηζ. 

Νμῦξ μὑη ἐλανηεῖ, ἐλεζπεῖκ ηά ζά εαοιάζζα ὡξ ιμκάγμοζα  ὀθεεῖζα 

βάν Ἀβκῆ, ηόκ πεζόκηα ἐη αεααίαξ ζοκηνζαῆξ ἔζςζαξ. 
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                        ᾨδῇ ζη’. Τήλ δέεζηλ έθρεῶ. 

Υανίηςκ πακημδαπκ πνοηακεῖμκ, ἀκεδείπεδ ἤ ἅβζα Δίηώκ ζμο, 

ἔκεα όνάζαζ θζθμῦζα ὦξ ανέθμξ, ηόκ Πμζδηήκ ηκ αἰώκςκ ηαί 

Κύνζμκ δζό ἀβάθθεηαζ ἔκ ζμί, Φζθμεέμο Μμκξ ἤ ζοβηνόηδζζξ. 

Αηθύζηςξ δζαζςεέκ ἐη ημῦ ζάθμο, ημῦ ζοιαάκημξ η εαθάζζῃ ηό 

πθμῖμκ, Γθοημθζθμῦζα η ζ ἐπζηθῄζεζ, ηαί μἱ ἔκ ημύηῳ ζςεέκηεξ 

ἀκύικδζακ, ηό ιέβα ζμο ὦξ ἀθδεξ, ηξ αὑηκ ζςηδνίαξ 

εαοιάζζμκ. 

‘Ῥδιάηςκ ἐη ηαηςδύκμο ηανδίαξ, ἐπαημύζαζα ημύ ζμί 

πνμζεθεόκημξ, ημύηῳ οἱόκ ἐπανίζς Πανεέκε, ηξ ὁιμγύβμο ηήκ 

ζηείνςζζκ θύζαζα’ δζό ηανπμύξ πκεοιαηζημύξ, ηαί ἡιᾶξ 

ἐηαθαζηάκεζκ ἀλίςζμκ. 

’Ἰάζεζξ ἐπζζηζάζεζ ζμο εεῖα, ἀκααθύγεζ ἤ ἅβζα Δἰηώκ ζμο, 

Γθοημθζθμῦζα Μμκξ Φζθμεέμο, πενζθακέξ ηαί ζεπηόκ ἀβαθθίαια, 

ηαί ηκ ζςιαηςκ ηαί ροπκ, εεναπεύεζ ἀεί ηά ζοκηνίιιαηα. 

Γζάζςζμκ Γθοημθζθμῦζα, Πανεέκε πάζδξ ἀκάβηδξ, ηήκ Φζθμεέμο 

Μμκήκ εενιξ εδζαονίγμοζακ, ηήκ ζήκ Δἰηόκα ὦξ ηεῖπμξ ηαί 

πνμζηαζίακ. 

Ἄπνακηε. ἤ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηκ 

ἡιενκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ ὦξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

                     Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. 

             Ἦρνο β. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ὡξ ηόκ πάκηςκ ηαηαθζθμῦζα δεζπόγμκηα, ηαί Γθοημθζθμῦζα 

ηεηθῃιέκῃ Πακάπνακηε, ιή έθθείπδξ ὦξ ζοιπαεήξ ζηέπεζκ ηαί 

θνμονεῖκ, ηήκ ζήκ ζεπηήκ ηαύηδκ Μμκήκ, ηαί ημύξ πνμζπίπημκηαξ 

πζζηξ η ἅβζα Δἰηόκζ ζμο, πάζδξ ἐπενκ ιακίαξ, ηαί θύπδξ ηαί 

ἀεοιίαξ, ὦξ πνμζηαζία άθδεήξ, ημῦ ζμῦ ηθήνμο Πακαιώιδηε. 

Πμμηείιζεκμκ. 

Σό πνόζςπμκ ζμο θζηακεύζμοζζκ μἵ πθμύζζμζ ημῦ θαμῦ. 

ηζπ. Μκδζεήζμιαζ ημῦ ὀκόιαημξ ζμο… 

Εὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ.(Κεθ. α´ 39-49, 56) 

’Ἐκ ηαῖξ ἡιέναζξ ἐηείκαζξ, ἀκαζηᾶζα Μανζάι, εἰξ ηήκ ὀνεζκήκ ιεηά 

ζπμοδξ, εἰξ πόθζκ ’Ἰμύδα ηαί εἰζθεεκ εἰξ ηόκ μἶημκ Εαπανίμο, ηαί 
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ἠζπάζαημ ηήκ ’Δθζζάαεη. Καί ἐβέκεημ, ὦξ ἤημοζεκ ἤ ’Δθζζάαεη ηόκ 

ἀζπαζιόκ ηξ Μανίαξ, ἐζηίνηδζε ηό ανέθμξ ἔκ η ημζθία αύηήξ ηαί 

ἐπθήζεδ Πκεύιαημξ άβζμο ἤ ’Δθζζάαεη, ηαί ἀκεθώκδζε θςκή 

ιεβάθδ, ηαί εἶπεκ Δὐθμβδιέκδ ζύ ἐκ βοκαζλζηαί 

εύθμβδιέκμξμηανπόξ ηξ ημζθίαξ ζμο. Καί πόεεκ ιμζ ημῦημ, ἰκᾷ 

ἔθεῃ ἤ Μήηδν ημῦ Κονίμο ιμο πνόξ ιε; ’Ἰδμύ βάν, ὦξ ἐβέκεημ ἤ 

θςκή ημῦ ἀζπαζιμῦ ζμο εἰξ ηά ὦηα ιμο, ἐζηίνηδζε ηό ανέθμξ ἔκ 

ἀβαθθζάζεζ ἔκ η ημζθία ιμο. Καί ιαηανία ἤ πζζηεύζαζα, ὅηζ ἔζηαζ 

ηεθείςζζξ ημῖξ θεθαθδιέκμζξ αὑηῆ πανά Κονίμο. Καί εἶπε Μανζάι 

Μεβαθύκεζ ἤ ροπή ιμο ηόκ Κύνζμκ, ηαί ήβαθθίαζε ηό πκεῦια ιμο 

ἐπί ηῶ Θε ηῶ ςηνζ ιμο ὅηζ ἐπέαθερεκ ἐπί ηήκ ηαπείκςζζκ ηξ 

δμύθδξ αύημο ἰδμύ βάν, ἀπό ημῦ κῦκ ιαηανζμῦζζ ιε πάζαζ αἵ βεκεαί 

ὅηζ ἐπμίδζε ιμζ ιεβαθεία ὅ δοκαηόξ ηαί ἅβζμκ ηό ὄκμια αύημΰ. 

’Ἔιεζκε δέ Μανζάι ζύκ αύηή ώζεί ιήκαξ ηνεῖξ, ηαί ὑπέζηνερεκ εἰξ 

ηόκ μἶημκ αὑηξ. 

Δόμα. Σαῖξ Γθοημθζθμύζδξ, θζηαῖξ Μδηνόξ ζμο ηεν, έλάθεζρμκ 

ηά πθήεδ, ηκ ἑικ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί λῦλ. Σαῖξ ηξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ, Ἐθειμκ, έλάθεζρμκ ηά 

πθήεδ, ηκ ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Σηίρ. Έιέεζόλ κε ὅ Θεόο θαηά ηό κέγα ἐιεόο ζνπ… 

Ὄθαμκ ἐπμονάκζμκ, ηαί ἱθαζηήνζμκ ιέβα, ἐλ Έώαξ δέδεηηαζ, ἤ Μμκῆ 

ζμο Γέζπμζκα ηήκ Δἰηόκα ζμο ιοζηζηξ αθύγεζ βάν, ηξ ζήξ 

πνμζηαζίαξ, ηαε’ ἑηάζηδκ ηά δςνήιαηα, ηζκδύκςκ ζῴγμοζα, πάνζκ 

δέ ηαί ἔθεμξ κέιμοζα, ημῖξ ηό ζεπηόκ ζμο ὄκμια, ἐπζηαθμοιέκμζξ ἐη 

πίζηεςξ° ὄεεκ ζμζ αμιεκ Άβκή Γθοημθζθμῦζα Μανζάι, ηήκ 

Μάκδνακ ηαύηδκ δζάζῳγε, ηαί ἅπακ ηό Ὄνμξ ζμο. 

                       ᾨδῇ δ’. Οἵ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Νμζδιάηςκ πακημίςκ ηαί θῃζηκ ελ’εθόδμο πάθαζ ὡξ ἔζςζαξ, 

Ἀβκῆ Γθοημθζθμύζα,ημκ ζόκ πζζηόκ ἱηέηδκ, μὕης ζῶγε ἑηάζημηε, 

ημύξ πνμζζόκηαξ πζζηξ η εεῖα ζμο Δἰηόκζ. 

‘Ὑπέν θῦζζκ Πανεέκε, ἐκενβεῖ ηαε’ ἑηάζηδκ πάνζξ ἤ ἔκεεμξ, 

Δἰηόκμξ ζμο ηξ εείαξ, Ἀβκῆ Γθοημθζθμῦζα, ηαί ἐλαζνεῖ ηκ 

εθίρεςκ, ηαί παθεπκ ζοιθμνκ, ημύξ ζε παναηαθμῦκηαξ. 
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Γμλαζεεῖζα πμνεύεζ, ἤ Μμκῆ Φζθμεέμο ἔκ η Δἰηόκζ ζμο’ ἐη ηαύηδξ 

βάν ηανπμῦηαζ, ηαθκ ηήκ ἀθεμκίακ, ηαί πδβήκ πάζδξ πάνζημξ, ηαί 

ζε δμλάγεζ θαζδνώξ, Ἀβκῆ Γθοημθζθμῦζα. 

Ὡξ ἔκ β δζαζῴγεζξ, ηαί ἐη ζάθμο εαθάζζδξ Άβκή ημύξ δμύθμοξ 

ζμο, ιή παύζῃ ηαί ιεθθόκηςκ, ηζκδύκςκ ηε ηαί πόκςκ, Θεμηόηε 

ἐλαζνμῦζα, ημύξ ζμῦξ ἱηέηαξ ἤιαξ, Γθοημθζθμῦζα Κόνδ. 

                              ᾨδῇ ἡ’. Τόλ βαζηιέα. 

Γθοημθζθμύζδξ, η Πακαβία Δἰηόκζ, κῦκ πνμζπέζςιεκ. μἵ 

πάζπμκηεξ πμζηίθςξ, ἶκα θοηνςειεκ, δεζκκ ηκ ζοκεπόκηςκ. 

Ἐη ηξ Έώαξ, εαθαζζμπόνμξ ὦξ ᾖηεκ, ἡιῖκ Γέζπμζκα Δίηώκ ζμο ἤ 

άβία, εάθαζζακ πδβάγεζ, πανίηςκ μύνακίςκ. 

Ῥζζκ θαιαάκεζ, ηαί ηήκ ηαη’ ἄιθς ὑβείακ, πᾶξ πνμζηνέπςκ ζμο 

Γθοημθζθμῦζα Κόνδ, η ζεπηῆ Δἰηόκζ, ηδνύηηςκ ζμο ηήκ πάνζκ. 

Ἀβκῆ Πανεέκε, ημύξ η Μμκῆ Φζθμεέμο, ἐκαζηήζακηαξ  πανάθααε 

Ὁζίμοξ, ηαί ζύκ ημύημζξ Κόνδ, ὑπέν ἡικ δοζώπεζ. 

                            ᾨδῇ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

ςηήνζμκ θζιέκα, ηέηηδηαζ ἤ πμίικδ, ημῦ Φζθμεέμο ηήκ εείακ 

Δἰηόκα ζμο, Γθοημθζθμῦζα ηαί ηαύηῃ ζπεύδεζ ἑηάζημηε. 

Ἰδμύ η ζ Δἰηόκζ, ὡξ ιδηνί ζμζ Κόνδ, ηά ζά ἀκάλζα ηέηκα 

πνμζπίπημιεκ, Γθοημθζθμῦζα γδημῦκηεξ ηήκ πνμζηαζίακ ζμο. 

Μμκῆ ἤ Φζθμεέμο, ηένπμο ηαί ἀβάθθμο, Γθοημθζθμύζδξ Δἰηόκα 

ηαηέπμοζα, ηξ ιδηνζηξ ζμζ εὐκμίαξ ηά δνα κέιμοζακ. 

Ὁζίςκ ηκ ἔκ ηαύηῃ, Μμκῆ ἠζηδηόηςκ, Γθοημθζθμῦζα πνμζδέπμο 

ηήκ δέδζζκ, ὑπέν ἡικ ηῶ Τἱῶ ζμο ηαύηδκ πνμζάβμοζα. 

‘Ὑικεῖκ ἀδζαθείπηςξ, ὀθείθμιεκ Κόνδ, ηκ πνόξ ήιάξ ζμο πανίηςκ 

ηό ιέβεεμξ, ἀθθ’ ἀπμνμῦκηεξ ζζβῆ ζμζ ἀεί πνμζπίπημιεκ. 

’Ἀλζόκ ἔζηζκ ὦξ ἀθδεξ… 

Σξ Γθοημθζθμύζδξ ηήκ ἱενάκ, ηαί ζεπηήκ Δἰηόκα, μἵα βέναξ 

πενζθακέξ, ἤ ημῦ Φζθμεέμο, Μμκή πθμοημῦζα ἀδεῖ, πανζζηδνίμοξ 

ὕικμοξ η Θεμιήημνζ. 
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Ἦηε δζαπθεύζαζα εαοιαζηξ, ἐη ημῦ Βογακηίμο, ἤ Δίηώκ ζμο ἤ 

εὐηθεήξ, ἔκ ηῶ ’Ὄνεζ ’Ἄες, ηαί δέδμηαζ Πανεέκε, Μμκῆ ημύ 

Φζθμεέμο, η ἀκηζθήρεζ ζμο. 

Υάνζξ ηξ Δἰηόκμξ ζμο ἤ ζεπηῆ, ὦ Γθοημθζθμῦζα, δζαθάιπεζ πάζῃ 

η β, ηαί ημύξ ἔκ ηζκδύκμοξ, ηαί εθίρεζζ πνμθεάκεζ, ηαί ζῴγεζ ημύξ 

θςκμῦκηαξ ηήκ εείακ ηθζζκ ζμο. 

Υαίνμζξ ἤ ημῦ Ἄες ζηέπδ ζηεῤῤά, ηαί ηξ Φζθμεέμο, Μμκξ θύθαλ 

ηαί αμδεόξ’ ηαύηῃ βάν ανααεύεζξ, ἀεί Γθοημθζθμῦζα, ηξ εείαξ 

ἀνςβξ ζμο, πθμῦημκ ηόκ ἄθεμκμκ. 

Ὡξ άκεπεζνίζς η ζή πεζνί, ηό πῦν ηό παιθάβμκ, ἔκ ηῶ δάζεζ ηξ ζξ 

Μμκξ, μύημ^ ζηέπε ηαύηδκ, Άβκή Γθοημθζθμῦζα, ἐη πάζδξ 

ἐπδνείαξ, ημῦ πμθειήημνμξ. 

Ἔπεζ Φζθμεέμο ἤ ζ Μμκῆ, ὦ Γθοημθζθμῦζα, ηήκ Δἰηόκα ζμο ηήκ 

ζεπηῆ Ν, πύνβμκ ἀζθαθείαξ, ηαί ζηέπδκ ζςηδνίαξ• δζό ηαί 

ηαηαθεύβεζ, ηαύηῃ ἑηάζημηε. 

’Ἐκ ἀκάβηδ πάζῃ ηαί ζοιθμνά, εθίρεζ ηαί ὀδύκδ, ηαηαθεύβμιεκ 

εὐθααξ, ὦ Γθοημθζθμῦζα, η ζή ζεπηῆ Δἰηόκζ, ηαί εᾶηημκ 

ἐπδνείαξ, πάζδξ θοηνμύιεεα. 

Γέπμο ηκ ηεηκίςκ ζμο ηάξ θςκάξ, ὦ Γθοημθζθμῦζα, μἵα ιήηδν 

πάκηςκ πζζηκ, ηαί πηαζζιάηςκ θύζζκ, ηαί ἀνεηκ ηήκ ηηζζκ, ηαί 

ζςηδνίακ αΐηεζ, ἡιῖκ αἰώκζμκ. 

Φζθόεεμκ πάκηεξ ηόκ ηξ Μμκξ, δμιήημνα εεῖμκ, Θεμδόζζμκ 

οιεώκ, ζύκ Γζμκοζίῳ, Κμζιά Γαιζακῶ ηε, ζοκάια Γμιεηίῳ 

Ὗικμζξ ηζιήζςιεκ. 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἵ ηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἤ 

δςδεηάξ, μἵ ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηό ζςεκαζ ἡιᾶξ. 

Τὸ Τξηζάγηνλ… 

. 
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θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ μζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Δόμα. 
Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί μί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεξ ἡιῖκ 

ζθόδνα, ιδδέ ικδζεξ ηκ ἀκμιζκ ἡικ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηκ ἐπενκ ἡικ. ύ 

βάν εἶ Θεόξ ἡικ ηαί ἡιεῖξ θαόξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνκ 

μο  ηαί  ηό  ὄκμιά μο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ. 

Σξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ 

ηκ  πενζζηάζεςκ· ύ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηκ Υνζζηζακκ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                        Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Πάκηαξ ημύξ πνμζπίπημκηαξ πζζηξ, η πανζημανύηῳ Δἰηόκζ, ηξ 

ἐιθενείαξ ζμο, Γέζπμζκα Πακύικδηε, Γθοημθζθμῦζα Ἀβκῆ, πάζδξ 

εθίρεςξ θύηνςζαζ, η ζή ἀκηζθήρεζ, Ἴαζζκ ηαί ἄθεζζκ, πᾶζζ 

πανέπμοζα ζύ βάν μἵα Μήηδν ‘Ὑρίζημο, πάκηςκ ἐηπθδνμῖξ ηάξ 

αἰηήζεζξ ὅεεκ ζμο ηήκ δόλακ ιεβαθύκμιεκ. 

Γέζπμζκα, πνόζδελαζ ηάξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ ζμο, ηαί θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

Σήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ ζέ ἀκαηίεδιζ, Μήηδν, ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπό ηήκ ζηέπδκ ζμο. 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ εκάο Ακήλ 
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