
6 ΜΑΪΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΣΗ 

ΕΝ ΚΛΕΙΟΤΡΑ ΣΗ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΑΚΗΑΗ 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Υριστέ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν 

 

 ὁ ῬΜΒ΄ ςαικόο, ηό· Θεὸο Κύξηνο θαὶ ηὸ ηξνπάξηνλ.  

 

Ἦρνο πι. δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ἀζηδηνζῶκ ηῶκ πάθαζ ἄνηζ ἐηεφιςξ, ἀημθμοεήζαζακ ὁδμῖξ ἐκ 

Κθεζζμφνᾳ, Σμθίακ ἐκδζαίηδια ζμθίαξ Θεμῦ, ὡξ ηαεοπμιείκαζα ημῦ 

πεζιῶκμξ ηὸ ρῦπμξ, εζεεκῶξ ηαὶ ηήλαζακ, παιεοκίᾳ ηὴκ ζάνηα, 

ιεθζζηαβέζζ ιέθρςιεκ ᾠδαῖξ, θζηὰξ πνὸξ Κηζζηδκ αηῆξ 

ἐλαζημφιεκμζ. 

 

Δυλα. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηυηε… 

 

Ὁ Ν΄ ςαικόο. 

Ὁ Κακχκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: Σμθία, Κθεζζμφναξ εὖπμξ, θνμφνεζ ιε. 

Φ. Μ. Μ. 

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

Σμθία ζεικυηδξ Ἀζηδηνζῶκ, Κθεζζμφναξ ζεικείμο, ἐκδζαίηδια 

ἱενυκ, ἡιῖκ ηαεζθέςζαζ ηὸκ Κηίζηδκ, ημῖξ ἐηγδημῦζζ ηὰξ εείαξ 

πνεζαείαξ ζμο. 

Ὁζίςκ ἀπαφβαζια κεαοβῶκ, Σμθία θζηαῖξ ζμο, ἀπμδίςλμκ 

ζημηαζιυκ, ἡιῶκ ηῶκ ζπεοδυκηςκ ἐκ Κθεζζμφνᾳ, θεζράκςκ εήηδκ 

ηῶκ ζῶκ ηαηαζπάζαζεαζ. 
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Φακὲ κεμθχηζζηε ἀηναζθκμῦξ, κδζηείαξ Σμθία, παιεοκίαξ ηαὶ 

πνμζμπῆξ, θςηὶ ζῶκ επῶκ ἀδζαθείπηςκ, ἡιῶκ παεῶκ ζημημιήκδκ 

ἀπέθαζμκ. 

 

                                            Θενηνθίνλ. 

Ἰάζεςκ θνέαν πακημδαπῶκ, ἁβκὴ Θεμηυηε, ἀκεδείπεδ ἡ Σὴ εἰηχκ, 

ἣκ επεζ Κθεζζμφναξ ηὸ ζεικεῖμκ, ὡξ εδζαονὸκ πμθοηίιδημκ 

Δέζπμζκα. 

 

ᾨδῆ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 

Ἀνεηῆξ ἐηιαβεῖμκ ηῶκ ζοιθμνῶκ πέθαβμξ, αίμο ζηαεδνῶξ 

δζεθεμῦζα, εἰξ ὅνιμκ ἄηθοζημκ, Σμθία ηῶκ μνακῶκ, ἔθεαζαξ ἔκεα 

πνεζαεφεζξ, ηῷ Κονίῳ πέιραζ ιμζ, πάνζκ ηαὶ ἔθεμξ. 

Κζαςηὸκ ὡξ ζμθίαξ ηαὶ ἀνεηῆξ πάβπνοζμκ, ζὲ ικμθμβμῦκηεξ 

Σμθία, πίζηεζ ηναοβάγμιεκ· Κθεζζμφναξ ἡ ηὴκ Μμκήκ, 

ηαεαβζάζαζα πυκμζξ, ζῆξ ζηεῤῥᾶξ ἀζηήζεςξ, ζηέπε ζμὺξ 

πνυζθοβαξ. 

Λοπδνῶκ ηῶκ ἐκ αίῳ ἡιῶκ ἀπθὺκ δίςλμκ, θέββεζ πνεζαεζῶκ ζμο 

Σμθία, ἡ αίμκ ἅπακηα, ηῇ ημῦ Κονίμο Μδηνί, ηῇ εαοιαζηῇ 

παναεεῖζα, ὁθμεφιςξ πάκζμθε, ὄκηςξ Ἀζηήηνζα. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ἐπαημφμοζα Μῆηεν ημῦ ρίζημο ιὴ παφζῃ, ηῶκ δεμιέκςκ Σμο, 

ηαὶ πίζηεζ πνμζηοκμφκηςκ, Σὴκ εαοιαζηὴκ εἰηυκα, ἐκ Κθεζζμφνᾳ 

Μδηνυεεε, εκὶ ἑηάζηῳ ηαπφ, πανέπμοζα Σὴκ πάνζκ. 

Δζάζςζμκ, ὥζπεν ζηνμοεὸξ ἡ ἀζηήζαζα ἐκ Κθεζζμφνᾳ, ηαὶ 

ἀζηήζεζ δυλακ Θεμῦ ζαθῶξ ηεθαδήζαζα, Σμθία ἡιᾶξ ἐη πακηὸξ 

ηζκδφκμο. 
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Ἐπίαθερμκ, ἐκ ειεκείᾳ… 

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τδκ πνμπηςηζηὴκ ηαηάζηαζζκ αζχζαζακ, ζὺκ ημῖξ ημῦ δνοιμῦ 

εδνίμζξ ηαὶ ζηδκχζαζακ, Ἁβίςκ ζὺκ ηάβιαζζκ, ἐκ ζεικείῳ 

Κθεζζμφναξ ηζιήζςιεκ, ζεπηὴκ Σμθίακ ἣκπεν πνὸξ Θευκ, 

πνμαάθθμιεκ πνέζαεζνακ ἀημίιδημκ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἱηεηῶκ εἰξ αμήεεζακ, ζπεῦζμκ ζῶκ ἐκεένιςκ Σμθία πάκζεικε, 

Πυκημο αθάζηδια εεζυηαημκ, ηαὶ Κθεζζμφναξ ενέιια ἱενχηαημκ. 

 

Σηενδεεῖζα ημῦ ηέηκμο ζμο, ἔδναιεξ αζῶζαζ ηαεάπεν ἄτθμξ, ηέηκα 

μἰμιέκδ ἅπακηαξ, ημὺξ πζζημὺξ Σμθία ἐβηναηεφηνζα. 

Ὁθζηῶξ ἀηεκίγμοζα, πνὸξ ηὸκ ιυκμκ ζχγμκηα πάκηαξ Κφνζμκ, ὡξ 

ιςνὰ δζῆθεεξ αίμκ ζμο, πνέζαεζνα ἡιῶκ Σμθία ἔκεενιε. 

 

                                           Θενηνθίνλ. 

πενυπηαξ ἀκάδεζλμκ, ζπέζεςκ πνμζφθςκ ημὺξ ἀκοικμῦκηάξ Σε, 

Θεμηυηε παναηθήζεζζ, ηῆξ ιδηνὸξ Σμθίαξ ηῆξ εευθνμκμξ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥείενμζξ ζῶκ θζηῶκ, ζαέζμκ πάεδ ηὰ παιαίγδθα, ηῶκ ζπεοδυκηςκ 

ζμζ Σμθία εθααῶξ, ηαὶ ηὴκ εήηδκ πνμζηοκμφκηςκ ηῶκ θεζράκςκ 

ζμο. 

Αἴβθῃ εεσηῇ, αβαζεεῖζα ηῶκ πνμζθφβςκ ζμο, ηαηαθχηζζμκ Σμθία 

ηῶκ ροπῶκ, γυθμκ θέββεζ ηῶκ παιθχηςκ ζμο δεήζεςκ. 
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Σηήνζλμκ ἡιᾶξ, ἐκ ηῇ πίζηεζ ἡ ζηδνίλαζα, ημῖξ ζμῖξ θυβμζξ ημὺξ 

πνμζηνέπμκηαξ πζζηῶξ, εἰξ Κθεζζμφναξ ηὴκ Μμκὴ Σμθία πάκζμθε. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Εὔθνακμκ ἡιᾶξ, εςδίᾳ Σῶκ δεήζεςκ, πνὸξ Υἱυκ Σμο Μῆηεν ηὸκ 

ιμκμβεκῆ, ἀθεανζίαξ ιφνμζξ πάκηα ηὸκ ἡδφκακηα. 

                      

                               ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

ικμῦκηέξ ζε, ὡξ ζμθίαξ ζηήκςια, ηαὶ ηαιεῖμκ ἀνεηῶκ 

ροπμηνυθςκ, ἐηδοζςπμῦιέκ ζε Μῆηεν Σμθία, Κθεζζμφναξ 

Μάκδναξ ζεπηὸκ ἐκδζαίηδια, ἐεκῶκ ημὺξ ἄνπμκηαξ θζηαῖξ, ημὺξ 

ἀζυθμοξ ἀυηκμζξ ζμο ζυθζζμκ. 

Φνδζηυηδημξ, αάενμκ ηαὶ ζοκέζεςξ, ἀδζάζεζζημκ ζμθία Ὁζία, ἡ ἐκ 

ἐζπάημζξ ημῖξ πνυκμζξ Κθεζζμφνακ, ζῇ ἀβςβῇ ηῇ ἐκεέῳ ηθεΐζαζα, 

ημὺξ ζμὺξ ἱηέηαξ ζςθνμκεῖκ, ηαὶ δζάβεζκ ζεικῶξ ηαηαλίςζμκ. 

Ὁδήβδζμκ, εζεαεῖξ πνὸξ εέςζζκ, ημὺξ ικμῦκηάξ ζμο ηὴκ 

ζηθδναβςβίακ, ἐη ημῦ πεζιῶκμξ δνζιφηδηζ Μῆηεν, ηαὶ παβεηῷ ηαὶ 

πζυκζ ἰζάββεθε, Σμθία θθυβα ἐκ ροπῇ, ἀκδιιέκδκ ηῆξ πίζηεςξ 

ἔπμοζα. 

                                    Θενηνθίνλ. 

Σημηυιαζκακ, πάκηςκ ἀπμδίςλμκ, ηῶκ παεῶκ ηαὶ θμβζζιῶκ ηῶκ 

ἀηάηηςκ, Θεμηοῆημν ηῶκ Σμὶ πνμζηνεπυκηςκ, ηαὶ πνμζηοκμφκηςκ 

ηὴκ Σὴκ πανζηυανοημκ, εἰηυκα ἐκ ηῇ ἱενᾷ, ηῆξ Κθεζζμφναξ Μμκῆ 

Μῆηεν ἄπνακηε. 

 

Δζάζςζμκ, ὥζπεν ζηνμοεὸξ ἡ ἀζηήζαζα ἐκ Κθεζζμφνᾳ, ηαὶ 

ἀζηήζεζ δυλακ Θεμῦ ζαθῶξ ηεθαδήζαζα, Σμθία ἡιᾶξ ἐη πακηὸξ 

ηζκδφκμο. 
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Ἄπνακηε, ἡ δζὰ Λυβμο… 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκαηῶλ Σνπ. 

Τὴκ ἀνκδεεῖζακ ἀζεέκεζακ θφζεςξ, ηαὶ ἀκδνζηῷ ἐκ Κθεζζμφνᾳ 

θνμκήιαηζ, ἀζηήζαζακ πίζηεζ ηζιήζςιεκ, ζεπηὴκ Σμθίακ αμῶκηεξ 

ἀλίςζμκ, ἡιᾶξ ζμθῶξ ἐπὶ βῆξ πμθζηεφεζεαζ. 

 

Πνμηείιεκμκ: πμιέκςκ πέιεζκα ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ πνμζέζπε ιμζ 

ηαὶ εἰζήημοζε ηὴκ θςκὴκ ηῆξ δεήζεχξ ιμο. 

Ση.: Καὶ ἔζηδζεκ ἐπὶ πέηνακ ημὺξ πυδαξ ιμο, ηαὶ ηαηδφεοκε ηὰ 

δζααήιαηά ιμο. 

 

Εαββέθζμκ, ηαηὰ Μάνημκ (Κεθ. δ΄ 34- ε΄ 1): Εἶπεκ ὁ Κφνζμξ· 

Ὅζηζξ εέθεζ ὀπίζς ιμο ἐθεεῖκ, ἀπανκδζάζες ἑαοηυκ… Ζήηεζ ηῇ 

Κονζαηῇ ιεηὰ ηὴκ Ὕρςζζκ ημῦ Τζιίμο Σηαονμῦ. 

 

Δόμα: Ταῖο ηῆο Σῆο Ὁζίαο…Καὶ λῦλ: Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση.: Ἐιεῆκνλ, 

ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Ὄνκζξ ὡξ θζθένδιμξ, ἐκ ηῇ Μμκῇ ηῆξ Κθεζζμφναξ, ηαθζὰκ 

ἀζηήζεςξ, κοπεδιένμο ἔπδλαξ Μῆηεν ἔκδμλε, ἡ ἐη κευηδημξ, 

εθίρεζξ ηαὶ ζηενήζεζξ, οπμιείκαζα ηαὶ δάηνοα, πμθθὰ ἐηπφζαζα, 

ὥζπεν Παναδείζμο ἀπέκακηζ, ηαεήιεκμζ πνμπάημνεξ, ἔκεεε Σμθία 

δζδάζημοζα, πάκηαξ πμιέκεζκ, ηὰξ θφπαξ ηαὶ ηὰξ εθίρεζξ ἀηθζκῶξ, 

πανυκημξ αίμο πνμζαθέπμκηεξ, πανιμκὴκ εἰξ ἄθδηημκ. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Φέββεζ πυκςκ Σμθία, ζῶκ ἀυηκςκ πνὸξ ηηῆζζκ ζμθίαξ ἄκςεεκ, ηαὶ 

ἀνεηῆξ ἐκεέμο, θςηίζαζα ἀνηίςξ, εζεαῶκ ηὰ ζοζηήιαηα, θςηὶ 

ἀΰθῳ ηὸκ κμῦκ, ηαπὺ ηαηαφβαζυκ ιμο. 
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Ῥοπμβυκμοξ ἑζηίαξ, ιμθοκμφζαξ ηανδίαξ, πζζηῶκ ημῖξ κάιαζζκ, 

ἀπυπθοκμκ επῶκ ζμο, πνὸξ ηὸκ Φνζζηὸκ ζμθία, παν’ ἑζηίακ ηὴκ 

αὔθεζμκ, ἡ ηαεδιέκδ ζανηί, ἀκάπαοζζκ δζδμῦζα. 

Ονακίςκ δςιάηςκ, ηθδνμκυιμξ ἐβέκμο Σμθία πάκζεικε, ἡ ζὴκ 

μνακμδνυιμκ, ἐκ Κθεζζμφνᾳ πακεφθδιε, δζὸ ηὴκ πάνζκ ηὴκ ζήκ, 

ηαὶ ἀνςβὴκ αἰημῦιαζ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

ικδηῶκ Σμο Πανεέκε, ἱηεζίαξ πνμζδέπμο ὥζπεν εοιίαια, εῶδεξ 

μἳα πυκμοξ, Σμθίαξ Ἀζηδηνίαξ, ηαὶ αηὰξ ηῷ Πακηάκαηηζ, ηαὶ Σῷ 

ἀπνάκηνῳ Υἱῷ, πνμζάβαβε ηαὶ Κηίζηῃ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ῥμὰξ δαηνφςκ, ηῶκ ἱηεηῶκ ζμο Σμθία, ζιῆλμκ ηῷ ιακδδθίῳ επῶκ 

ζμο, πνὸξ Φνζζηὸκ Οὗ ηάθθμξ, ὁνᾷξ ιμνθῆξ ηὸ εεῖμκ. 

 

Ἐβπεζνζζεεῖζα, πὸ Πανεέκμο Σμθία, πάνζκ εὗνεξ αηῆξ ζοκενβείᾳ, 

ἀπεθαφκεζξ κυζμοξ, πζζηῶκ ηὰξ ἀκζάημοξ. 

 

Ἰθφμξ πάζδξ, ηῶκ ιενζικῶκ πενηένα, ηαε’ ἑηάζηδκ ὀθεεῖζα Σμθία, 

ηάεανμκ ἱηέηαξ, ημὺξ ζμὺξ παεῶκ ἰθφμξ. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Μμκῆξ Κθεζζμφναξ, ἀηέζημν ηαὶ ἀκηζθῆπημν, Θεμηυηε πνεζαείαζξ 

Σμθίαξ, Ἀζηδηνίαξ ῥῦζαζ, ἡιᾶξ ἐπενμῦ παβίδςκ. 

 

                            ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἑχαξ ιονμαυθμκ, ηνίκμκ ἐκ Κθεζζμφνᾳ, ηὸ ἐλακεήζακ ζαθυηδημξ 

ιυπεμζξ ζμο, Σμθία δεῖλυκ ιε ζηήκςια ὁζζυηδημξ. 
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Φανᾶξ ἧξ ἀπμθαφεζξ, ἐκ ζηδκαῖξ ἀθείημοξ, ιέημπμκ δεῖλμκ Σμθία 

πακεφθδιε, ημὺξ ιεβαθφκμκηαξ πυκμοξ ηῆξ ζῆξ ἀζηήζεςξ. 

 

Μεηὰ ηῆξ Θεμηυημο, ᾗ ζεικὴ Σμθία, ἐκ ηῇ Κθεζζμφνᾳ ηαθῶξ 

πδνέηδζαξ, πὲν ἡιῶκ ἐηδοζχπεζ Φνζζηὸκ ηὸκ εὔζπθαβπκμκ. 

 

                                   Θενηνθίνλ. 

Μονάθεζπηνμκ ἁβκείαξ, Κεπανζηςιέκδ, Μμκῆξ Κθεζζμφναξ 

πμθφηζιμκ ηυζιδια, πανᾶξ ἀθείημο ἐκ πυθῳ ἡιᾶξ ἀλίςζμκ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηη… θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

Φαίνμζξ ηῆξ Ἀνδάζζδξ ζεπηὸξ αθαζηυξ, παίνμζξ Πυκημο ηνίκμκ, 

ιονμαυθμκ ηαὶ εακεέξ, παίνμζξ ηῆξ Κθεζζμφναξ, ηζκκάιςιμκ 

Σμθία, ἡ ἀηναζθκεῖ ἀζηήζεζ, ηυζιμκ ἡδφκαζα. 

Πάκηαξ ημὺξ πνμζηνέπμκηαξ εθααῶξ, ζαῖξ εενιαῖξ πνεζαείαζξ, 

ῥῦζαζ αθάαδξ ημῦ πμκδνμῦ, ἡ αημῦ ἐκέδναξ, ζαθυηδηζ ἀνηίςξ, 

Σμθία ἐκ Κθεζζμφνᾳ, ηαηαπαηήζαζα. 

Φαίνμζξ ηαθθζηέθαδε ἀδδχκ, Πυκημο ηαὶ ζηνμοείμκ, παν’ ἑζηίακ 

ζεπηῆξ Μμκῆξ, ηῆξ Κθεζζμφναξ ἄνηζ, Σμθία πὲν θφζζκ, ηὸ ηαθζὰκ 

ἀβχκςκ, πήλακ πακεαφιαζηε. 

Φαίνμζξ ηῆξ Πανεέκμο εεναπαζκίξ, ἡ ζηθδναβςβίᾳ, παιεοκίᾳ ηαὶ 

πνμζεοπῇ, ἐκ Μμκῇ Κθεζζμφναξ, ἑθηφζαζα ηὴκ πάνζκ, ημῦ 

Πκεφιαημξ Σμθία, εεία Ἀζηήηνζα. 

Φάνζξ ἐπεζηίαζε δαρζθῶξ, Πκεφιαημξ ἁβίμο, ζὲ Σμθία εεμζεαέξ, 

ηαὶ ἀκέδεζλέ ζε, πανίηςκ ἐηιαβεῖμκ, Κθεζζμφναξ κέμκ εὖπμξ, ηαὶ 

πνμμνάζεςξ. 
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Δεῦηε ἀζπαζχιεεα εθααῶξ, εήηδκ ηῶκ θεζράκςκ, Ἀζηδηνίαξ ηῆξ 

εεαοβμῦξ, ηῆξ Μμκῆξ Κθεζζμφναξ, Σμθίαξ ηῆξ ἀνηίςξ, ζαθυηδηζ 

θαιράζδξ, ηαὶ ἀβαευηδηζ. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ… 

Τξηζάγηνλ. 

 

         Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Πνμζεοπῇ παιεοκίᾳ πμθθαῖξ ζηενήζεζζ, ηαημπαεείαζξ κδζηείαζξ, ηαὶ 

ἀβνοπκίαζξ Φνζζηῷ, εδνέζηδζαξ Σμθία πακαμίδζιε, ζὲ ηῷ ζμθίαξ 

ἀθδεμῦξ, ἀκαδείλακηζ θακυκ, ηαὶ θφπκμκ θαιπνῶκ πανίηςκ, ὅεεκ ὡξ 

πνέζαεζνακ εείακ, Κθεζζμφναξ ζέικςια ηζιῶιέκ ζε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                            Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάκδναξ ηῆξ Κθεζζμφναξ εδζαονέ, ἄζοθε ηαὶ πάκηζιμκ βέναξ, 

ἐκεέςκ Ἀζηδηνζῶκ, ἡ ζμθία ἔιπθεςξ, Θεμῦ ηαὶ ζηήκςια, ἀνεηῆξ 

πμθοηίιδημκ, Ὁζία Σμθία, ζυθζζμκ ημὺξ ζπεφδμκηαξ, ηαῖξ ἱηεζίαζξ 

ζμο, ηαὶ ἀκεοθδιμῦκηαξ ἐηεφιςξ, ζμῦ ζηθδναβςβίαξ ημὺξ πυκμοξ, 

πνὸξ ηὴκ ὁθμηθήνςζζκ ηαὶ εέςζζκ. 

 

Δέζπμζκα πνυζδελαζ… Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο…. 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Υριστέ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν 
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