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3 ΜΑΪΟΥ  Παξαθιεηηθόο Καλόλαο ησλ Αγίσλ 

Τηκνζένπ θαη Μαύξαο 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. 

(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                         Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 
Ὡο Ἀζινθόξνη εὐθιεεῖο ηνπ σηῆξνο, ζαπκαηνπξγεῖηε παξαδόμσο 

ἐλ θόζκσ θαί πεηξαζκῶλ ηόλ δόθνλ δηαιύεηε· ὅζελ ηνπο 

πξνζηξέρνληαο, ηή ζεπηή ὑκῶλ ζθέπε, 

Ἅγηε Σηκόζεε, θαί ζενιεπηε Μαῦξα, ηῶλ ἐλ ηῷ βίσ ξύζαζζε δεηλῶλ 

θαί πνιπηξόπσλ ζθαλδάισλ θαί ζιίςεσλ. 

 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

                      Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε….. 
 

Χαικόο λ΄ (50) 

ιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ  

 

                

                      Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 
Ἁγίσλ Μαξηύξσλ ἡ μπλσξίο, Σξηάδα ηήλ ζείαλ, ἱθεηεύζαηε ἐθηελῶο, 

Σηκόζεε κάθαξ ζύλ ηή Μαῦξα, πάζεο ξπζζῆλαη ἠκᾶο πεξηζηάζεσο. 

 

Θαπκάησλ, πεγάδνληαο δσξεᾶο, Σηκόζεε κάθαξ, θαί ἡ Μαῦξα ἡ 

εὐθιεήο, ςπρῶλ θαί ζσκάησλ ἀζζελείαο, ηή ἐπηζθέςεη ὑκῶλ 

ζεξαπεύεηε. 
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Λακπόκελνη αἴγιε ηή ζετθή, παζῶλ ηήλ ὁκίριελ, δηαιύεηε ὁιηθῶο 

ηῶλ πίζηεη θαί πόζσ πξνζηόλησλ, ἐλ ηῷ λαῶ ὑκῶλ Ἅγηνη Μάξηπξεο. 

 

 

                                          Θενηνθίνλ 

Ἡιίνπ ηῆο δόμεο ἀλαηνιή, Κεραξηησκέλε, παληεπιόγεηε Μαξηάκ, 

ηήλ ἐζθνηηζκέλελ κνπ θαξδίαλ, ηῷ θσηηζκῶ ηῆο ζῆο ράξηηνο 

ιάκπξπλνλ. 

 

                                 Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Σῶλ δηακνλῶλ ηά ζξάζε, ηά θαζ’ ἠκῶλ ζξαύζαηε, θαί ηῶλ 

πεηξαζκῶλ ηάο ἑθόδνπο, ἐλαπνθξνύζαζζε Μάξηπο Σηκόζεε, θαί 

Θενδόμαζηε Μαῦξα θαί δσήλ ἀηάξαρνλ ἠκίλ βξαβεύζαηε. 

 

Ὡο ιαβόληεο ηήλ ράξηλ, παξά Χξηζηνῦ Ἅγηνη, πάληνηε πιεξνῦλ ηάο 

αἰηήζεηο, πηζηῶλ ηαρύηαηα, ἠκῶλ πξνΐζηαζζε, πάζε ηνῦ βίνπ 

ἀλάγθε πεηξαζκῶλ ἐμαίξνληεο, ηνύο θηλδπλεύνληαο. 

 

Ννζεκάησλ ηήλ θιόγαλ, θαί ηῶλ παζῶλ θαύζσλα, δξόζσ ηῆο 

ζεξκῆο ζνπ πξεζβείαο, θαί ἀληηιήςεσο ζβέζνλ δεόκεζα, Μαῦξα 

Χξηζηνῦ Ἀζινθόξε, ἐθ ηῶλ πξνζηόλησλ 

ζνῖ ςπρῆο ζεξκνηεηη. 

 

                                         Θενηνθίνλ 
Γηά ζπιάρλα ἐιένπο, ζσκαησζεῖο Ἄρξαληε, ὁ ηό εἶλαη πάζη 

παξέρσλ, δί’ ἀγαζόηεηα ἐθ ηῶλ αἱκάησλ ζνπ, θαηαθπγήλ ζέ θαί 

ζθέπελ θόζκνπ ἀπεηξγάζαην, κόλε Παλύκλεηε. 

 

Γηαζσζνλ ηῶλ Ἀζιεηῶλ ζπδπγία δεδνμαζκέλε, παληόο θηλδύλνπ θαί 

πάζεο βιάβεο θαί ζιίςεσο, ηνύο εὐιαβῶο πξνζηόληαο ὑκῶλ ηή 

ζθέπε.  

 

πηβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

                               Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή 

Πξνζηᾶηαη ἠκῶλ θαί θύιαθεο θαί ἔθνξνη θαί πξέζβεηο ζεξκνί, πξόο 

Κύξηνλ ὑπάξρνληεο, Μαῦξα ζενκαθάξηζηε, θαί Σηκόζεε Μάξηπο 

ἀήηηεηε, κή παύζεζζε ἀεί δπζσπεῖλ δηδόλαη ἠκίλ ράξηλ θαί ἔιενο.  
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                                 Ὠδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε 
Ὑπέξ πάλησλ πξεζβεύζαηε, ηῶλ θαηαθεπγόλησλ ὑκίλ ἐθ πίζηεσο, 

Μάξηπο Μαῦξα θαί Σηκόζεε, ξύεζζαη παληνίσλ πεξηζηάζεσλ. 

 

Ἀζζελνύζη ηήλ ἴαζηλ, θαί ηνῖο ζιηβνκέλνηο ηήλ ἀλαθνύθηζηλ, 

Μάξηπο Μαῦξα θαί Σηκόζεε, ηή ὑκῶλ πξεζβεία ρνξεγήζαηε. 

 

σηεξίαλ εὐξίζθνκελ, ηήλ θαηά ςπρήλ θαί ζῶκα ἑθάζηνηε, ηῷ λαῶ 

ὑκῶλ πξνζηξέρνληεο, Μαῦξα θαί Σηκόζεε ἀήηηεηνη. 

 

                                          Θενηνθίνλ 
Ἡ Θεόλ ηόλ θηιάλζξσπνλ, ἐμ ἁγλῆο λεδύνο ζνπ ζσκαηώζαζα 

Θενηόθε, Ἀεηπαξζέλε, ηῆο ζῆο εὐζπιαρλίαο κέ ἀμίσζνλ. 

 

                                    Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 
Μάξηπξεο Χξηζηνῦ, ξζόδνμσλ ἀληηιήπηνξεο, ηνύο δεηνῦληαο ηήλ 

βνήζεηαλ ὑκῶλ, ἀληηιήςεσο ἁγίαο ἀμηώζαηε. 

 

Ἄιππνλ ἠκῶλ , ηήλ δσήλ θαί ἀζηαζίαζηνλ, ὤ Σηκόζεε θαί Μαῦξα 

εὐθιεήο, δηαζώδεηε ὑκῶλ ηή ζεία ράξηηη. 

 

θέπελ ἀζθαιῆ, ὑκᾶο ἔρνλ ἐπαγγάιεηαη, Ἡιηνύπνιεο ἡ πόιηο 

ἀιεζῶο, ὤ Σηκόζεε θαί Μαῦξα ζπκπαζέζηαηνη. 

 

                                              Θενηνθίνλ 
Φύιαηηε ἠκᾶο ἀζηλεῖο Παξζέλε Ἄρξαληε, ἐθ πνηθίισλ πξνζβνιῶλ 

ηνῦ πνλεξνῦ, ηήλ δσήλ ἠκῶλ ἐλζέσο θαηεπζύλνπζα. 

 

                            Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ 
Ρπζζῆλαη, θαθνπξαγίαο ἁπάζεο, θαί δεηλῶλ πεηξαηεξίσλ ηνῦ βίνπ, 

ηόλ ἀγαζόλ ἱθεηεύζαηε Λόγνλ, ηνύο ηῷ λαῶ ὑκῶλ πίζηεη 

πξνζηξέρνληαο, Σηκόζεε Μάξηπο Χξηζηνῦ, θαί ζενιεπηε Μαῦξα 

παλεύθεκε. 

 

Οἱ λόζνηο, θαί ζπκθνξαῖο θαί ἀλαγθαηο θαί πηθξαῖο ζηελνρσξίαηο 

ηνῦ βίνπ, ζηελνρσξνύκελνη κέρξη ζαλάηνπ, ηόλ ζόλ θσλνύζηλ ἐθ 

πίζηεσο ὄλνκα, Μαῦξα Μαξηύξσλ θαιινλή, θαί ηαρέσο ιπηξνῦληαη 

ηῶλ ζιίςεσλ. 
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Ὑκλνῦκελ ὑκῶλ ηνύο ζείνπο ἀγώλαο, θαί θεξύηηνκελ ζαπκάησλ ηήλ 

ράξηλ, θαί ηήλ ζεξκήλ πξνζηαζίαλ θαί ζθέπελ, Μαῦξα ζενθξνλ θαί 

ζεῖε Σηκόζεε· ὅηη πξνζηᾶηαη εὐκελεῖο, 

ἀιεζῶο ἠκίλ ὤθζεηε Ἅγηνη. 

 

                                         Θενηνθίνλ 

Ραλίζη, ηῆο εὐζπιαρλίαο ζνπ Κόξε ηήλ δεηλῶο κεκνιπζκέλελ 

ςπρήλ, ηνῖο κνιπζκνῖο ηῶλ ἀηόπσλ κνπ ἔξγσλ, ὡο ζπκπαζήο 

Θενηόθε ἀπόπιπλνλ, θαί δεῖμνλ κέ δνῦινλ Χξηζηνῦ, 

πεηζαξρνῦληα ηνῖο ζείνηο ζειήκαζη. 

 

Γηαζσζνλ ηῶλ Ἀζιεηῶλ ζπδπγία δεδνμαζκέλε, παληόο θηλδύλνπ θαί 

πάζεο βιάβεο θαί ζιίςεσο, ηνύο εὐιαβῶο πξνζηόληαο ὑκῶλ ηή 

ζθέπε. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

                           

               Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ ξείζξνηο. 
Σή πξνζηαζία ἠκῶλ θαηαθεύγνληεο, Μαῦξα ζενθξνλ θαί ζεῖε 

Σηκόζεε, ξπόκεζα πόλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί ραιεπῶλ πξνζβνιῶλ ηνῦ 

ἀιάζηνξνο· πηζηῶλ γάξ ἐζηέ ἀληηιήπηνξεο. 

 

Πξνθείκελνλ. Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ. 

Σηίρνο: Τνῖο ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηή γῆ αηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο.  

 

Εαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ. (Κέθ. 21: 12-19) 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· Πξνζέρεηε ἀπό ηῶλ 

ἀλζξώπσλ· ἐπηβαινύζη γάξ ἐθ’ ὑκᾶο ηάο ρείξαο αὐηῶλ θαί δηώμνπζη, 

παξαδίδνληεο εἰο ζπλαγσγᾶο θαί θπιαθάο, 

ἀγνκέλνπο ἐπί βαζηιεῖο θαί ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηόο κνπ. 

Ἀπνβήζεηαη δέ ὑκίλ εἰο καξηύξηνλ. Θέζζε νὔλ εἰο ηάο θαξδίαο ὑκῶλ, 

κή πξνκειεηᾶλ ἀπνινγεζῆλαη· ἐγώ γάξ 

δώζσ ἠκίλ ζηόκα θαί ζνθίαλ, ἤ νὐ δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ, νὐδέ 

ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκίλ. Παξαδνζήζεζζε δέ θαί ὑπό 

γνλέσλ θαί ἀδειθῶλ θαί ζπγγελῶλ θαί θίισλ, 

θαί ζαλαηώζνπζη ἐμ ὑκῶλ· θαί ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπό πάλησλ δηά 

ηό ὄλνκά κνπ· Καί ζξίμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο ὑκῶλ νὐ κή ἀπνιεηαη. λ 
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ηή ὑπνκνλή ὑκῶλ θηείζαζζε ηάο ςπρᾶο 

ὑκῶλ. 

 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 
Σαῖο ηῶλ Ἀζιεθόξσλ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 
Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

ηίρνο: ιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Εεῦγνο Θενηίκεηνλ, ηῶλ εὐθιεῶλ Ἀζινθόξσλ, Ἅγηε Σηκόζεε, θαί 

Μαῦξα ζενζνθέ, θαί παλεύθεκε, ηήλ ἠκῶλ δέεζηλ, εὐκελῶο 

δέμαζζε, θαί ἁπάλησλ ηά αἰηήκαηα, ἠκῶλ 

πιεξώζαηε, ηαῖο ὑκῶλ ἁγίαηο δεήζεζη, παξαπησκάησλ ἄθεζηλ, θαί 

ὑγείαλ πάζη παξέρνληεο, θαί πάζεο ὀδύλεο, θαί κάζηηγνο θαί ιύπεο 

θαί ὀξγῆο, ἀπαιιαγήλ 

ἑμαηηνύκελνη, νἴα ζπκπαζέζηαηνη.  

 

                              Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 
Δὐπξαγίαλ ἐλ βίσ θαί εἰξήλελ ηειείαλ θαί ζεῖνλ ἔιενο, Σηκόζεε 

ηξηζκάθαξ, θαί Μαῦξα παλνιβία, ηνῖο βνῶζηλ αἰηήζαζζε, ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Ἰακάησλ ηήλ ράξηλ, Θενδόμαζηε Μαῦξα ἀπινῦζα πάληνηε, 

δαηκόλνλ ἐπεξείαο, ηνύο πάζρνληαο ιπηξνῦζαη, θαί ὑγείαλ ηνῖο 

ρξήδνπζη, ηή ζή ζεξκή ἀξσγή, παξέρεηο παξαδόμσο. 

 

Σνύο δεηλῶο ηξπρνκέλνπο, ραιεπαῖο δπζρεξείαηο θαί ἀξξσζηήκαζη, 

ιπηξώζαζζε ηαρέσο, ὑκῶλ ηή ἀληηιήςεη, παλανίδηκνη Μάξηπξεο, 

ηῶλ ζπλερόλησλ θαθῶλ, ὡοηῶλ πηζηῶλ πξνζηᾶηαη. 
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                                          Θενηνθίνλ 

μ ἀρξάληνπ ζνπ κήηξαο, πξνειζῶλ ἀπνξξήησο Χξηζηόο ὁ Κύξηνο, 

πξνζηάηηλ ζέ ἁπάλησλ, ἀλέδεημε Παξζέλε, ηῶλ πηζηῶο ἐθβνώλησλ 

ζνί· ραῖξε ἡ ζθέπε ἠκῶλ, 

Ἁγλή Θενγελλῆηνξ. 

 

                                         Ὠδή γ΄. Τόλ βαζηιέα 

Ἡιηνύπνιεο, ὑκᾶο ἡ θώκε γεξαίξεη, ἀληηιήςεσο ὑκῶλ ηάο ρνξεγίαο, 

πίζηεη θαξπνπκέλε, Σηκόζεε θαί Μαῦξα.  

 

μ ἐπήξεηαο, ηῶλ ἀθαζάξησλ πλεπκάησλ, ἁπαιιάμαζζε ὑκῶλ ηή 

πξνζηαζία, ηνύο ὑκᾶο ηηκώληαο Σηκόζεε θαί Μαῦξα. 

 

Ρῶζηλ ηειείαλ, νἱ εὐιαβῶο πξνζίνληεο, ηῷ λαῶ ὑκῶλ θαξπνύκελνη 

ὑκλνύζηλ, ἰκῶλ ηνύο ἀγώλαο, Σηκόζεε θαί Μαῦξα. 

 

                                            Θενηνθίνλ 
Ἀδηαθζόξσο, ηόλ Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζα, ηήλ θζαξεῖζάλ κνπ ςπρήλ 

ηή ἁκαξηία, ἴαζαη Παξζέλε, ηή ζή ἐπηζηαζία. 

 

                                   Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 
σηήξηνλ ιηκέλα, ηόλ λαόλ πινπηνῦληεο, ὑκῶλ ὤ Μαῦξα θαί ζεῖε 

Σηκόζεε, ηξηθπκηῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ ἀπνιπηξνύκεζα. 

 

Ἰάζεηο ρνξεγνῦζα, Μαῦξα Ἀζιεθόξε, ηνύο ἀζζελείαηο θαί πόλνηο 

ζηελάδνληαο, ηῆο πνζεηῆο ζεξαπείαο Μάξηπο ἀμίσζνλ. 

 

Μαξηύξσλ ζπδπγία, Σηκόζεε ζεῖε, θαί ζενδόμαζηε Μαῦξα ηεξήζαηε, 

ηῷ ηῆο ἀγάπεο ζπλδέζκσ ἠκᾶο θαί πίζηεσο.  

 

Οἱ πάζαλ θαζειόληεο, ηνῦ ἐρζξνῦ ηήλ πιάλελ, Μαῦξα ζενθξνλ θαί 

ζεῖε Σηκόζεε, ἠκᾶο ζπληξίβεηλ ηά θέληξα αὐηνῦ ζζελώζαηε. 

 

                                             Θενηνθίνλ 
Ὑπεξαγλέ Μαξία, Κεραξηησκέλε, ηήλ κηαλζεῖζαλ θαξδίαλ κνπ ηνῖο 

πάζεζη, ηή ξππηηθή ζνπ πξεζβεία πιῦλνλ θαί ζῶζνλ κέ. 
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Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ 

ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ 

ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. ρξηζηηαλνο.gr 

 

 

Εεῦγνο ηῶλ Μαξηύξσλ ζενεηδέο, νἱ ὁκνθξνζύλε, ἐλαζιήζαληεο ἱεξά 

Σηκόζεε κάθαξ, θαί Μαῦξα ηξηζνιβία, ἠκᾶο ἐλ ὁκνλνία 

δηαηεξήζαηε. 

 

Ἄζιεζηλ ἀλύζαληεο ἱεξάλ, ἄζινηο πνιπηξόπνηο θαί ἀγῶζη 

καξηπξηθνῖο, πίζηεσο ἁγίαο, ἐδείμαηε ηήλ δόμαλ, Σηκόζεε θαί 

ἀμηνζαύκαζηνη. 

 

Χαίξεηε Μαξηύξσλ ἡ θαιινλή· ραίξεηε ζαπκάησλ, νἱ πεγάδνληεο 

δσξεᾶο, Σηκόζεε ζεῖε, θαί Μαῦξα καθαξία, θαί ηνύο πηζηνύο 

θηλδύλσλ πνιιῶλ ιπηξνύκελνη. 

 

πκκνξθνη ὠξάζεηε ἀιεζῶο ηῶλ παζῶλ Κπξίνπ, ἠισζέληεο ἐλ ηῷ 

ηαπξῶ, Σηκόζεε ζεῖε θαί Μαῦξα ηξηζόιβηα, δηό ηῆο ἀζαλάηνπ, 

δόμεο ἐηύρεηε. 

 

Σνύο ἐλ ηῷ ἁγίσ ὑκῶλ λαῶ, πίζηεη πξνζηόληαο, δηαζώδεηε ἀβιαβεῖο, 

Σηκόζεε Μάξηπο, θαί Μαῦξα παλνιβία, ἐθ πάζεο ἐπεξείαο ηνῦ 

παλαιάζηξνξνο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ……. 

 

Απνιπηίθηνλ:              Οη Μάξηπξεο ζνπ Κύξηε … 

 

                                      40 Κύξηε ειέεζνλ                         

 

 

 



[51] 

 

                          Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 
Εεῦγνο ηῶλ Μαξηύξσλ ἐθιεθηόλ, ἔλδνμε Σηκόζεε ζεῖε, θαί Μαῦξα 

λύκθε Χξηζηνῦ, νἱ θαηαπαιαίζαληεο, ἐρζξῶλ ηήλ δύλακηλ, θαί 

ζαπκάησλ δπλάκεζη, ιακπξῶο δνμαζζέληεο, ξύζαζζε δεόκεζα, ὡο 

ζπκπαζέζηαηνη, πάζεο ζπκθνξᾶο θαί ἀλάγθεο, θαί ἐπεξεηῶλ ηνῦ 

Βειίαξ, ηνύο ὑκᾶο θαινῦληαο εἰο βνήζεηαλ. 

 

Ἦρνο πι. δ΄. 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Ἦρνο β΄. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ                                                                                                        

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
 

 

 

 


