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2 Μαϊοσ Παράκληση Αγίας Ματρώνας 
 

Δι’ εὐτῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

Θεόξ Κύνζμξ ηαζ επέθακεκ διίκ. εοθμβδιέκμξ μ ενπόιεκμξ εκ 

μκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

Είηα ηα παξόληα ηξνπάξηα. 

Ήρνο δ΄. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 
Σδκ εκ Ρςζία δζαθάιραζακ άνηζ οπμιμκή εκ ημζξ εηάζημηε πόκμζξ, 

αβάπδ πνμξ ημοξ παζπμκηαξ ηαζ πνμξ ημκ Θεόκ,  ηαπεζκώζεζ, 

ιέθρςιεκ, απαεεία ηαζ κήρδ ιεθζννύημζξ άζιαζζ, εεμθόνμκ 

Μαηνώκακ,  αοηήξ θζηάξ αόηκμοξ εοθααώξ πνμξ ημκ Δεζπόηδκ 

Υνζζηόκ ελαζημύιεκμζ. 

Δόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 
Οο ζζςπήζςιεκ πμηε,  

Ο Ν΄ (50) ΧΑΛΜΟΣ  

Εθέδζόκ ιε μ Θεόξ ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο, ηαζ ηαηά ημ πθήεμξ ηςκ 

μζηηζνιώκ ζμο, ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο…… 

Ο Καλώλ νύ ε αθξνζηηρίο. 

«Μαηξώλα, ιηηαίο ζνπ ζθόηε κνπ δηάιπζνλ. Φ.» 

                  Ψδή α΄. Ήρνο πι. δ΄. Υγξάλ δηνδεύζαο. 
Μαηνώκα, δζηαίςξ οπό ζεπημύ δ μκμιαζεείζα ζηύθμξ όβδμμξ 

απακμύξ Ρςζίαξ, Κνμζηάκδδξ Ιςάκκμο,  εκ εοζεαεία διάξ πάκηαξ 

ζηήνζλμκ. 

Αβίαζμκ πάκηαξ ζε εοθααώξ,  Μαηνώκα, ηζιώκηαξ ώζπεν ηνήκδκ 

αβζαζιμύ εεόανοημκ ηαζ πδβήκ εαοιάηςκ 

ηδκ εκ Ρςζία ανηίςξ εηαθύζαζακ. 

Σμο ηόζιμο αζηήηνζα εαοιαζηή, Μαηνώκα μζία,  δοζπεζιένμζξ εκ 

ημζξ ηαζνμίξ δεζκήξ αεεΐαξ εκ Ρςζία δ δζαθάιραζα, νύζαζ ιε 

εθίρεςκ. 



[37] 

 

 

                                           Θεοτοκίον. 

Ρμαίξ, Μδηνμπάνεεκε, νοπηζηώκ εοπώκ ζμο πνμξ Κηίζηδκ 

Καζ Τζόκ ζμο διώκ παεώκ ηαηάζαεζμκ θθόβα παιαζγήθςκ, 

Θεμβεκκήημν, ιενόπςκ δζάζςζια. 

                           Ψδή γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο. 
Ωξ πολίμκ ζμθίαξ ηαζ ανεηήξ ιέθπμιεκ ζε ηςκ εοζεαώκ αζ πμνείαζ, 

πάνζημξ ζηήκςια,  Μαηνώκα, ηαζ δςνεώκ πακημδαπώκ εηιαβείμκ 

μζ εκ δίκαζξ ζπεύδμκηεξ ηδ ιεζζηεία ζμο. 

 

Νοκ, αόιιαηε Μήηεν, δ ηδξ ροπήξ όιιαηα έπμοζα ζαθώξ 

εζηναιιέκα πνμξ ημκ μονάκζμκ Νοιθίμκ ηαζ Λοηνςηήκ,  Μαηνώκα, 

άκμζλμκ ηόναξ ηαξ διώκ εεάζαζεαζ 

ηα οπέν έκκμζακ. 

Αζημοιέκςκ βοκαίςκ εεμεζδέξ έηηοπμκ,  δ μθεείζα Πκεύιαημξ 

εείμο ηαημζηδηήνζμκ, ης ζς Νοιθίς Υνζζηώ,  Μαηνώκα, πνέζαεοε, 

ζώθνμκ,  δμύκαζ ηζξ ηζιώζζ ζε  πάνζκ ηαζ έθεμξ. 

                                       Θεοτοκίον. 

Λοιεώκμξ αΰθμο  βέκμοξ ανμηώκ, Δέζπμζκα,  Κεπανζηςιέκδ 

Μανία,  εεία μθέηεζνα,  ελ επδνείαξ αοημύ  απάθθαλόκ ιε εκ 

ηάπεζ  ημκ ροπήκ ηαζ πείθεζζ  ζε ιαηανίγμκηα. 

Δζάζςζμκ,  από ηζκδύκςκ, Μαηνώκα, ημοξ ζε ηζιώκηαξ 

ςξ κεόθςημκ ανεηώκ πακημίςκ απαύβαζια ηαζ άζηνμκ πνμξ 

ζηέκμκηαξ ζοιπαεείαξ. 

Επίαθερμκ,  εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε,  

επί ηδκ ειήκ παθεπήκ ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ,  

ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 

                            Ήρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Σδκ οπμιμκήκ ηαζ ηαπεζκώζεζ θάιραζακ  εκ πνόκμζξ δεζκμίξ Ρςζίαξ 

ακοικήζςιεκ  αζηήηνζακ ηνάγμκηεξ.  ηζιαθθέξ ανεηώκ 

ακαηηόνζμκ,  Μαηνώκα, πάνζκ εύνδηαξ Υνζζηώ  πνεζαεύεζκ οπέν 

ηςκ ακεοθδιμύκηςκ ζε. 
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                                   Ψδή δ΄. Εηζαθήθνα Κύξηε.  

Ιηεηώκ εζξ αμήεεζακ ζπεύζμκ ζςκ, Μαηνώκα εεμπανίηςηε,  

ζανημθόνμξ ώζπεν άββεθμξ εκ Ρςζία άνηζ δζαθάιραζα. 

Σαπεζκώζεςξ ζηήκςια ηαζ εζηώκ, πακεύθδιε, πνμμνάζεςξ,  

ηήνεζ πάκηαξ ημοξ ηζιώκηαξ ζε εκ οπμιμκή ηαζ κήρεζ πάκημηε. 

Αζζκείξ δζαηήνδζμκ κόζςκ ηαηςδύκςκ ημοξ εηγδημύκηαξ ζμο 

ηαξ πνεζαείαξ πνμξ ημκ Όρζζημκ εεαοβέξ Μαηνώκα, οπενέκδμλε. 

                                                Θεοτοκίον. 

Ιθαζηήνζμκ άιεζμκ ηόζιμο, απμθύηνςζαζ, Μδηνμπάνεεκε,  

ημοξ πζζηώξ ζε ιαηανίγμκηαξ ηαζ εηδεπμιέκμοξ ηδκ ζδκ εύκμζακ. 

                                       Ψδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο. 
μο ηδκ εοαβή πμθζηείακ ακαιέθπμκηεξ 

εκ ης ηόζις αλαζημύιεεα εοπάξ πνμξ ημκ Κύνζμκ, Μαηνώκα, ηαξ 

αόηκμοξ ζμο. 

ηήνζλμκ διάξ εκ ηδ πίζηεζ ημοξ πνμζηνέπμκηαξ ζδ Μαηνώκα 

βενανά, επζζημπή  ηαζ οικμύκηαξ ζε  ςξ ζηύθμκ εεμθώηζζημκ. 

θαε ηδξ Υνζζημύ Εηηθδζίαξ πμθοηίιδηε,  Θδζαονόκ, Μαηνώκα, 

ώζπεν ηζιαθθή εείαξ ηέπδξ ιάκδνα έπεζ ηα ζα θείρακα. 

                                             Θεοτοκίον. 

Όικμζξ ζε αεί ζςηδνίαξ ςξ ηνδπίδςια ηαηαζηέθςιεκ ανμηώκ, 

Μήηεν Θεμύ,  ηαζ πανάξ διώκ αθήηημο εείακ πνόλεκμκ. 

                                   Ψδή ο΄. Τελ δέεζηλ. 
ηδνίγμοζα δήιμκ ειπενίζηαημκ δοζπεζιένμζξ αεεΐαξ εκ πνόκμζξ 

ιήηεν Μαηνώκα, μοη έπαοζαξ Ρώζςκ επζγδημύκηςκ αθήεεζακ 

πίζηεςξ,  δ κοκ ζηδνίγμοζα εοπαίξ ζαζξ πνμξ Κύνζμκ πάκηαξ ζηέηαξ 

ζμο. 

Κναοβάγεζ ζμζ εοζεαώκ μιήβονζξ ηαηαθεύβμοζα, Μαηνώκα, ζδ 

ζηέπδ, ηαζ αηθζκή πνμζηαζία. Τρόεεκ ιδ δζαθίπδξ διάξ 

επμπηεύμοζα,  Κονίμο κύιθδ, ημοξ πζζηώξ ιεθςδμύκηαξ αζηήζεςξ 

πόκμοξ ζμο. 
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Οιιάηςκ ιμο ηδξ ροπήξ δζάκμζλμκ, εεμθόνδηε Μαηνώκα, ηαξ ηόναξ 

ημο αθέπεζκ πάκηα ζοιθένμκηα, ηνάγς,  δ αμιιάηςξ ημκ αίμκ 

ακύζαζα ηαζ πανεζιέκδ εκ ηαζνμίξ ημζξ εζπάημζξ, Ρςζίαξ ςνάζζια. 

                                              Θεοτοκίον. 
Σδκ δέδζζκ, Θεμηόηε Δέζπμζκα,  δ ηεημύζα οπέν θόβμκ ημκ Λόβμκ 

Θεμύ Τρίζημο, πνμζδέπμο ζμο δμύθμο πακεοιεκώξ ημο γδημύκημξ 

ηδκ πάνζκ ζμο ηαζ ακοικμύκηςξ εοθααώξ ημκ Τζόκ ζμο ηαζ Κηίζηδκ 

ημο ζύιπακημξ. 

Δζάζςζμκ, από ηζκδύκςκ, Μαηνώκα, ημοξ ζε ηζιώκηαξ ςξ κεόθςημκ 

ανεηώκ πακημίςκ απαύβαζια ηαζ άζηνμκ πνμξ ζηέκμκηαξ 

ζοιπαεείαξ. 

Άπνακηε,  δ δζά θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ  επ’ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα,  δοζώπδζμκ  ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

                               Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

                            Ήρνο β΄. Τνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 
Σδκ δοκαιέκδ ημο Πκεύιαημξ πάνζηζ πνμαθέπεζκ πάκηα εζόιεκα 

ιέθρςιεκ,  Μαηνώκακ, Ρςζίαξ αβθάζζια,  ςξ βοκαζηώκ εεαοβώκ 

ζζμζηάζζμκ ηαζ ηόζιμο ιεζίηνζακ έκεενιμκ. 

Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ΄.  
Τπμιέκςκ οπέιεζκα ημκ Κύνζμκ ηαζ πνμζέζπε ιμζ.ηζπ. Καζ έζηδζεκ 

επί πέηνακ ημοξ πόδαξ ιμο ηαζ ηαηεύεοκε ηα δζααήιαηά ιμο. 

Εσαγγέλιον κατά Μάρκον (κευ. η΄. 34 – θ΄. 1) 

Είπεκ μ Κύνζμξ. όζηζξ εέθεζ μπίζς ιμο αημθμοεείκ, απανκδζάζες 

εαοηόκ ηαζ ανάης ημκ ζηαονόκ αοημύ, ηαζ αημθμοεείης ιμζ. Οξ βαν 

ακ εέθζ ηδκ ροπήκ αοημύ ζώζαζ, απμθέζεζ αοηήκ· μξ δ’ ακ απμθέζδ 

ηδκ εαοημύ ροπήκ έκεηεκ ειμύ ηαζ ημο εοαββεθίμο μύημξ ζώζεζ 

αοηήκ. ηί βαν ςθεθήζεζ άκενςπμκ εάκ ηενδήζδ ημκ ηόζιμκ όθμκ, 

ηαζ γδιζςεή ηδκ ροπήκ αοημύ; Ή ηί δώζεζ άκενςπμξ ακηάθθαβια 

ηδξ ροπήξ αοημύ; Οξ βαν εάκ επαζζποκεή ιε ηαζ ημοξ ειμύξ θόβμοξ 

εκ ηδ βεκεά ηαύηδ ηδ ιμζπαθίδζ ηαζ αιανηςθώ, ηαζ μ οζόξ ημο 

ακενώπμο επαζζποκεήζεηαζ αοηόκ όηακ έθεδ εκ ηδ δόλδ ημο παηνόξ 

αοημύ ιεηά ηςκ αββέθςκ ηςκ αβίςκ. Καζ έθεβεκ αοημίξ· Αιήκ θέβς 

αιήκ όηζ εζζί ηζκεξ ηςκ ώδε εζηδηόηςκ, μίηζκεξ μο ιδ βεύζςκηαζ 

εακάημο έςξ ακ ίδςζζ ηδκ ααζζθείακ ημο Θεμύ εθδθοεοίακ εκ 

δοκάιεζ. 
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Δόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 
Σαζξ ηδξ δξ Οζίαξ πνεζαείαζξ εθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ.Σαζξ ηδξ 

Θεμηόημο πνεζαείαζξ εθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ ειώκ 

εβηθδιάηςκ. 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη. 
ηίπ. Εθέδζόκ ιε μ Θεόξ… 

Σδκ παναιοεήζαζακ  ειπενζζηάηςκ πμνείαξ  

Ρώζςκ εκ ημζξ έηεζζ  ημζξ εζπάημζξ ιέθρςιεκ  

ύικμζξ πνέπμοζζ  ημο Θεμύ πάνζηζ,  εεαοβή Μαηνώκακ,  ηδκ 

αόιιαημκ αζηήηνζακ,  ήζπεν μ Κύνζμξ  ηδξ ροπήξ ηα όιιαηα 

ήκμζλεκ  μνάκ ηα εκ ης ιέθθμκηζ  ηαζ ηςκ ηανδζώκ ηα εκδόηενα  ηαζ 

εκ ηαηακύλεζ  ηναοβάζςιεκ. δζάκμζλμκ διώκ  ροπώκ εοπαίξ ζμο ηα 

αθέθανα  αθέπεζκ ηα ζςηήνζα. 

                        Ψδή δ΄. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο.  
Η εκ ηόζις μζίςξ ηαζ αιέιπηςξ ημκ αίμκ εηδαπακήζαζα, 

Μαηνώκα, ηαζ ανεείζα πνμξ δόιμοξ αθεανζίαξ, 

ιδ εθθίπδξ εηάζημηε  οπέν ηςκ ζςκ ζηεηώκ πνεζαεύμοζα Κονίς. 

Μήηεν πκεοιαημθόνε, ιηδξ Ρςζίαξ, Μαηνώκα, ημ κέμκ 

ζέικςια,  επάημοζμκ θςκήξ ιμο δεήζεςξ ηαζ νύζαζ ζοιθμνώκ ηαζ 

ηαηώζεςκ ηαζ ηδξ βεέκδξ πονόξ ημκ ηαηαθεύβμκηά ζμζ. 

Οονακόθςημξ ζηήθδ ηαπεζκώζεςξ, ιήηεν,  εοπήξ ηαζ κήρεςξ 

επώθεδξ, εη ημζθίαξ ιδηνόξ πνμμνζζεείζα ηαηαοβάζαζ πονζεύιαζζκ 

ζςκ δζδαπώκ ημκ θαόκ εκ αεεΐαξ πνόκμζξ. 

                                     Θεοτοκίον. 

Τπενύικδηε Μήηεν, ζδκ αβίακ εζηόκα ςξ όθαμκ άζοθμκ 

επμκμιαγμιέκδκ, αιανηςθώκ απάκηςκ ζςηδνία, δ πάκζεπημξ 

Μαηνώκα έζπεκ πακηί εκ αίς, Θεμηόηε. 

                                 Ψδή ε΄. Τνλ βαζηιέα. 
Δαηνοννμμύκηεξ, Σαξ ζαξ θζηάξ εηγδημύιεκ Οζ εκ εθίρεζζκ όκηεξ, 

Μαηνώκα,  Πνμξ ημκ ζμκ Νοιθίμκ Καζ Λοηνςηήκ ημο ηόζιμο. 
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Ίζεζ αηέζηςν ηςκ ζε οικμύκηςκ, Μαηνώκα,  ηαπεζκώζεςξ ςξ 

ιονμεήηδκ ηαζ δμπείμκ πθήνεξ οπμιμκήξ εκ αίς. 

Αβίςκ κέςκ ζοκδνζειήεδξ πμνείαζξ,  ιεε’ ςκ παίνδ απαύζηςξ εκ 

πόθς ηαζ Υνζζηώ πνεζαεύεζξ  οπέν διώκ, Μαηνώκα. 

                                         Θεοτοκίον.  

Λεζιώκ εοώδδξ, Μήηεν Θεμύ, πανεεκίαξ,  ηαζ δδύπκμμξ ηήπμξ 

αβκείαξ πέθμοζα, ζμοξ δμύθμοξ ηαεήδοκμκ μδιαίξ ζμο. 

Ψδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τπέν ηςκ ζε ηζιώκηςκ ηαζ αζπαγμιέκςκ εκ ηδ ιμκή εείαξ ηέπδξ 

ζα θείρακα,  Υνζζηόκ δοζώπεζ, Μαηνώκα, ημκ ζε δμλάζακηα. 

ηδνίγμοζα ιδ παύζδ,  ζηύθε ηδξ Ρςζίαξ,  ημοξ ηθμκμοιέκμοξ, 

Μαηνώκα, εηάζημηεεοπώκ ζμο νάαδς πνμξ Κηίζηδκ ημκ 

πακεοΐθαημκ. 

Ονεμθνμκμύκηςκ πάκηςκ Ρώζςκ ακηζθήπημν,  

Μαηνώκα, πθάκδξ μιίπθδκ εηδίςλμκ ηαζ ηδκ απθύκ ηδκ γμθώδδ 

θύζμκ αζνέζεςκ. 

Ναέ πνδζημδεείαξ πάβπνοζε, Μαηνώκα, 

καμύξ διάξ εβνδβόνζεςξ, πάκηζιε,  δείλμκ ημοξ ικήιδκ ηζιώκηαξ 

ζδκ αεζζέααζημκ. 

                                             Θεοτοκίον. 

Υανίηςκ εεμζδόηςκ,  Κεπανζηςιέκδ,  αβκή Πανεέκε, ηαιείμκ 

αζύθδημκ,  ημοξ ζε βεναίνμκηαξ πόες αεί πανίηςζμκ. 

Άλζμκ εζηζκ ςξ αθδεώξ ιαηανίγεζκ ε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. 

Σδκ ηζιζςηένακ ηςκ Υενμοαίι, ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

ενμοθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ, Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ. ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ, ε ιεβαθύκμιεκ. 

 

Υαίνμζξ ηςκ εκ ηόζις αζηδηνζώκ ηαύπδια, Μαηνώκα,  

ηςκ αζηήζεζ εεμηενπεί ανεηώκ εζξ ύρμξ 

ηαηακηδζάηςκ ιέβα, κεόθοημκ Ρςζίαξ άκεμξ δδύπκμμκ. 
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Πάκηαξ ημοξ πνμζηνέπμκηαξ εοθααώξ ζμο ηαζξ ζηεζίαζξ πνμξ ημκ 

Κύνζμκ Ιδζμύκ,  ζμκ ζεπηόκ Νοιθίμκ εκ μονακμίξ, Μαηνώκα,  

ζοκηήνεζ επδνείαξ πθάκμο απήιμκαξ. 

Υαίνμζξ δζμνάζεςξ μ ηακώκ,  παίνμζξ, δ αηνόηδξ ηδξ εκ αίς 

οπμιμκήξ,  παίνμζξ ηδξ Ρςζίαξ μ όβδμμξ ζηύθμξ,  

Μαηνώκα εεμθόνε,  πίζηεςξ πνόαμθε. 

Υαίνμζξ, δ αόιιαημξ εη βαζηνόξ,  δ πανζηςεείζα Παναηθήημο 

αύναζξ ηενπκαίξ,  παίνμζξ, ζοιπαεείαξ πνμξ πάζπμκηαξ, Μαηνώκα,  

ηαζ πνμξ ειπενζζηάημοξ ζηύθμξ αηνάδακημξ. 

Δίδμο ημζξ ηζιώζί ζε αηθζκώξ,  εοηθεέξ Μαηνώκα, 

εκ ης αίς οπμιμκήκ ηαζ ζζπύκ παηήζαζ ημ θνύαβια ημο πθάκμο,  δ 

ζηένδζζκ μιιάηςκ ηαεοπμιείκαζα. 

Φςξ ηδκ ζηενδεείζακ εη βεκεηήξ μθεαθιώκ, Μαηνώκακ, 

εοθδιήζςιεκ εοθααώξ ςξ πκεοιαημθόνςκ 

αζηδηνζώκ Ρςζίαξ αβθάσζια ημ κέμκ ηαζ ζηεύμξ πάνζημξ. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί,  Πνόδνμιε Κονίμο,  Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ,  μζ Άβζμζ Πάκηεξ,  ιεηά ηδξ Θεμηόημο,  πμζήζαηε 

πνεζαείακ  εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 

Τξηζάγηνλ…. 

 

 

Απνιπηίθηνλ. Ήρνο πι. α΄. Τνλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 
Αδζάζεζζημκ ζηύθμκ Ρςζίαξ όβδμμκ,  ηδκ ζηενμοιέκδκ μιιάηςκ 

εη βεκεηήξ, εοθααώξ ακοικήζςιεκ Μαηνώκακ ηδκ αμίδζιμκ,  

ςξ ζηεύμξ εείςκ δεςνεώκ ηαζ αβάπδξ αηναζθκμύξ 

πνμξ πάκηαξ ειπενζζηάημοξ αμώκηεξ. ζηέδαζμκ γόθμκ 

παεώκ διώκ θςηί ζδξ πάνζημξ. 

 

                 



[43] 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                          ‘Ηρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ.  

Πάκηςκ εκ εζπάημζξ ημζξ ηαζνμίξ ηεηθεζζιέκςκ, ιήηεν, επόκηςκ 

ημοξ μθεαθιμύξ ηδξ ροπήξ ηαζ αοηήξ ζοιθένμκηα,  

Μαηνώκα πάκζεικε,  πανμνόκηςκ δζάκμζλμκ ηαζ δείλμκ ηδκ ηνίαμκ 

πνμξ γςήκ απάβμοζακ ηδκ αζςκίγμοζακ ημοξ εζθζηνζκώξ ζε ηζιώζζκ 

ςξ Ρςζίδμξ πάκζεπημκ βόκμκ ηαζ ηαιείμκ πάνζημξ αηέκςημκ. 

Δέζπμζκα, πνόζδελαζ ηαξ δεήζεζξ ηςκ δμύθςκ ζμο  

ηαζ θύηνςζαζ διάξ από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ εθίρεςξ. 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο εζξ ζε ακαηίεδιζ,  

Μήηεν ημο Θεμύ,  θύθαλόκ ιε οπό ηδκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Δι’ εὐτῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 


