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29 ΜΑΪΟΥ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΥΠΟΜΟΝΗΣ ηῆο Βαζηιίζζεο, Γξ. Φαξ. Μπνύζηα  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄(142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα  ηά  παξόληα  Τξνπάξηα.   

 

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  Σηαπξῷ. 

Καζππνκέλεηλ δνθεξάο ἀιγεδόλαο* θαί ηάο ηνῦ βίνπ 

θαησδύλνπο βαζάλνπο* ἀμίσζνλ ηνύο ζπεύδνληαο ηῇ ζῇ ἀξσγῇ,* 

Μῆηεξ εὐζπκπάζεηε,* βαζηιίο παλνβιία* θαί ζίσλ θαύρεκα, ἵλα 

πόζσ βνῶκελ·* πνκνλή, πξόο Κηίζηελ θαί Θεόλ* ὑπάξρεηο 

πάλησλ* ἀλύζηαθηνο πξέζβεηξα.  

 

Γόμα. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε,* ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη·* εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα,* ηίο ἡκᾶο 

ἐῤῥύζαην* ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ;* Τίο δὲ δηεθύιαμελ,* ἕσο λῦλ 

ἐιεπζέξνπο;* Οὐθ ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ·* Σνὺο γὰξ δνύινπο 

ζώδεηο ἀεί,* ἐθ παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα  ὁ Καλώλ.   

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

πόδεηγκα δεῖμνλ ὑπνκνλῆο* ἐλ ηαῖο θαηαηγίζη* ηῆο 

πξνζθαίξνπ κνπ βηνηῆο* θξαπγάδσ ζνί, Μῆηεξ παλνιβία,* 

πνκνλή, βαζηιίδσλ ὡξάτζκα. 

 

Παηξίδα ιηπνῦζα, πνκνλή,* ηήλ βξόηεηνλ ἤξζεο* πξόο ηήλ 

ἄλσ πεξηραξῶο,* πξόο ἥλ θαηαμίσζνλ ιηηαίο ζνπ* θακέ ἀξζῆλαη, 

ηόλ πόζσ ηηκώληα ζε. 

 

ζίσλ ἀγιάτζκα γπλαηθῶλ,* θνζκήζαζα ἔξγνηο* εὐπνΐαο ηήλ 

ζήλ ςπρήλ* θαί πόλνηο ἀζθήζεσο ζηεθάλνπο,* πνκνλή, 

ἀθζαξζίαο ἀπείιεθαο. 
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Θενηνθίνλ. 

Μαξία, ηῆο ράξηηνο θαζαξόλ* δνρεῖνλ, δπζώπεη* ηόλ Υἱόλ 

Σνπ θαί Λπηξσηήλ* ἡκῶλ ζεξαπεῦζαη ἀιγεδόλαο* ηάο δνθεξάο ηῆο 

θαξδίαο, δεόκεζα. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

  ζεπηόο Σνπ Νπκθίνο, πνκνλή ἄλαζζα,* ἐλ ηῷ νὐξαλίσ 

λπκθῶλη ὑπνδερόκελνο* ζέ κεζηηεύεηλ ἀεί* ὑπέξ ἡκῶλ ηῶλ ἐλ 

ὕκλνηο* κειηρξνῖο ηηκώλησλ ζέ* ράξηλ ζνί δέδσθε. 

 

Νπρζεκεξνῖο ἀγῶζη θαί πξνζεπραῖο εἴιθπζαο* ηήλ ηνῦ ζείνπ 

Πλεύκαηνο ράξηλ* εὐαξεζηήζαζα,* πνκνλή, ηῷ Θεῶ,* Ὥ λῦλ 

πξεζβεύεηο ἀπαύζησο* δνῦλαη ηνῖο ηηκῶζη ζε* ράξηλ θαί ἔιενο. 

 

Ἡ Τξηάο ἡ Ἁγία, πνκνλή, ἔδεημε* ζέ, ηήλ βαζηιείαο 

πξνζθαίξνπ πινύηε κηζήζαζαλ,* πνιίηελ ηῶλ νὐξαλῶλ* θαί ζείαλ 

πξέζβεηξαλ πάλησλ* ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε* ὡο ὄιβνλ πίζηεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σῶζαη ζέισλ ηόλ θόζκνλ* ὁ ηνῦ πάληνο Κύξηνο* ἔιαβελ ἐθ 

ηῶλ Σῶλ αἱκάησλ* θύζηλ ηήλ βξόηεηνλ,* Θενθπῆηνξ ἁγλή,* θαί 

πξόο ζεώζεσο ζθαῖξαο* γέλνο ηό ἀλζξώπηλνλ* ἅπαλ ἀλύςσζε. 

 

Γηάζσζνλ,* πνκνλή καθαξία,* ηνύο ζέ ὑκλνῦληαο θαί 

δνρεῖα* ὑπνκνλῆο ἀλαδεῖμνλ πάγρξπζα αὐηνύο* ἐλ ηνῦ βίνπ ηαῖο 

ηξηθπκίαηο. 

 

 πίβιεςνλ* ἐλ εὐκελείᾳ, Παλύκλεηε Θενηόθε,* ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ* θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

ζίσλ ιακπηήξ* κεηέξσλ θαεηλόηαηε,* ηαῖο ζαῖο πξόο Θεόλ* 

πξεζβείαηο θαηαθεύγνκελ* ἐθηελῶο θξαπγάδνληεο·* δεηλά 

ὑπνκέλεηλ ηνμεύκαηα,* πνκνλή, ἀμίσζνλ ἐρζξνῦ* ἀεί ηνῦ 

δεηνῦληνο ζπαξάμαη κε. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πελνκέλσλ βνήζεηα* θαί ἀδηθνπκέλσλ ὀθζεῖζα ζηήξηγκα,* 

Βαζηιίο, γελνῦ ἀθιόλεηνλ* ἐλ ηαῖο βίνπ κάραηο πάλησλ ζηήξηγκα 
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Λνηκηθά ἀξξσζηήκαηα* δίσμνλ εὐραῖο ζνπ ἐθ ηῶλ ηηκώλησλ 

ζε* θαί ὑγείαλ πᾶζη βξάβεπζνλ* ζέ, πνκνλή, ηνῖο καθαξίδνπζηλ. 

 

Ἡ ηηκία ἐπίθιεζηο* ηνῦ ὀλόκαηόο ζνπ ἠδύλεη ἅπαληαο* ηνύο 

ἐλ θιίλῃ ἀζζελήκαηνο* λῦλ, πνκνλή, θεηκέλνπο, ἔλδνμε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥαίλνκέλ Σε ἑθάζηνηε* κύξνηο ἐθπκλίσλ, Θενγελλήηξηα,* ὅηη 

ράξηηη ἐζώζεκελ* ἐθ θζνξᾶο ἡκεῖο δηά ηνῦ ηόθνπ Σνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὤθζεο θσηεηλόο* ιύρλνο ἄθξαο ηαπεηλώζεσο,* ἵλα δείμεο 

ηνῖο πηζηνῖο, πνκνλή,* ἀηξαπνύο ηῆο ζσηεξίνπ ηαπεηλώζεσο. 

 

Σηύιε ἀθιηλήο* θηινπηώρνπ ἀληηιήςεσο,* βαζηιίο πνκνλή, 

ηνύο ζε ιακπξῶο* εὐθεκνύληαο ἐλ ἀγάπεο βάζξῳ ζηήξημνλ. 

 

Ὅιε θσηαπγήο* ηῷ Νπκθίσ ζνπ παξίζηαζαη* θαί πξεζβεύεηο 

ηῷ Φξηζηῷ, πνκνλή,* ὑπέξ πάλησλ ἀλπκλνύλησλ ζνπ ηήλ 

ἄζθεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζνλ ηαῖο ἡκῶλ* παξαθιήζεζη, Παληάλαζζα,* θαί 

θαηάπαπζνλ ηόλ πόιεκνλ ζαξθόο* ηόλ θαηώδπλνλ, βνῶ Σνί ὁ 

ηξηζδύζηελνο. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

κλνῦκελ ζε* ἑαπηήλ ηήλ ηήμαζαλ* ὡο θεξόλ ἀζθεηηθῇ 

πνιηηείᾳ, πνκνλή βαζηιίο, θαί πησρείαλ* ηνῦ Ἰεζνῦ ὁινζύκσο 

πνζήζαζαλ,* ἵλα ηόλ πινῦηνλ νὐξαλῶλ* ὑπνδείμῃο ἡκῖλ ηόλ 

ἀδάπαλνλ. 

 

Παξάζρνπ κνη* κεηαλνίαο δάθξπα* θαί ζηαγόλαο ὄκβξηζνλ 

κνί ἐλ βίῳ* ὑπνκνλῆο, θαζαηξνῦζαο ηνῦ ἄγρνπο* θαί κεξηκλῶλ ηό 

ῥππῶδεο ἱκάηηνλ,* πνκνλή, ςπρῆο ἐκῆο* πξόο Θεόλ, ὡο λεθέιε 

ἐληεύμεσλ. 
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δήγεζνλ* εἰο ὁδόλ ἀλάγνπζαλ* πξόο δσήλ ἐλ νὐξαλνῖο ηήλ 

ἀγήξσ,* πνκνλή, ηόλ πξνζθεύγνληα πόζῳ* ηῇ ράξηηί ζνπ, ζίσλ 

ὡξάτζκα* θαί ἀιθηθξόλσλ γπλαηθῶλ* ζηεινγξάθεκα ἔκπλνπλ, 

Βαζίιηζζα. 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξόζεε,* ηά ῥνᾶο ἀπόζκεμνλ* ηῶλ ἀπείξσλ κνπ δαθξύσλ 

εὐρῶλ Σνπ* ηῶλ ἀζηγήησλ πξόο Κύξηνλ κάθηξῳ* θαί Σόλ Υἱόλ, 

ραξκνλῆο ἀλαηέινπζα* θακνί θσηόιακπξνλ αὐγήλ,* ἵλα πόζῳ ἀεί 

καθαξίδσ Σε. 

 

Γηάζσζνλ,* πνκνλή καθαξία,* ηνύο ζέ ὑκλνῦληαο θαί 

δνρεῖα* ὑπνκνλῆο ἀλαδεῖμνλ πάγρξπζα αὐηνύο* ἐλ ηνῦ βίνπ ηαῖο 

ηξηθπκίαηο. 

 

Ἄρξαληε,* ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο,* ἐπ’ 

ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ 

παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Φξηζηηαλῶλ. 

Ταῖο ἀόθλνηο πξόο ηόλ Ἰεζνῦλ ηόλ εὐΐιαηνλ* ζαῖο εὐραῖο, 

βαζηιίο εὐθιεέο, θαηαθεύγνληεο* ἐθβνῶκελ· πνκνλή, ζίσλ 

γπλαηθῶλ θαιινλή* κή παύζῃ ἐθηελῶο ὑπέξ παζρόλησλ ἀιγεηλῶο* 

δενκέλε ηνῦ Κηίζαληνο·* ηεξεῖ νὗλ ἐλ ὑγείᾳ* ηνύο ὕκλνηο ζέ 

εὐθεκνῦληαο* θαί ἀζηγήησο, ἀγιαή,* αἰηνπκέλνπο ζνπ ηήλ εὔλνηαλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηόν Κύριον καί προζέζτε 

μοί.Ση. Καί ἔζηηζεν ἐπί πέηραν ηούς πόδας μοσ καί καηηύθσνε ηά 

διαβή-μαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ Μᾶξθνλ (Κεθ. ε΄ 34 - ζ΄ 1). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ὅζηηο ζέιεη ὀπίζσ κνπ ἀθνινπζεῖλ, 

ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηόλ θαί ἀξάησ ηόλ ζηαπξόλ αὐηνῦ θαί 

ἀθνινπζείησ κνί. Ὅο γάξ ἄλ ζέιε ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ζῶζαη, 

ἀπνιέζεη αὐηήλ· ὅο δ’ ἄλ ἀπνιέζε ηήλ ἑαπηνῦ ςπρήλ ἕλεθελ ἐκνῦ 

θαί ηνῦ εὐαγγειίνπ, νὗηνο ζώζεη αὐηήλ. Τί γάξ ὠθειήζεη ἄλζξσπνλ 

ἐάλ θεξδήζε ηόλ θόζκνλ ὅινλ θαί δεκησζῆ ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ; Ἤ ηί 

δώζεη ἄλζξσπνο ἀληάιιαγκα ηῆο ςπρῆο αὐηνῦ; Ὅο γάξ ἐάλ 

ἐπαηζρπλζῆ ἐκέ θαί ηνύο ἐκνύο ιόγνπο ἐλ ηῇ γελεᾷ ηαύηῃ ηῇ 

κνηραιίδη θαί ἁκαξησιῷ θαί ὁ Υἱόο ηνῦ ἀλζξώπνπ ἐπαηζρπλζήζεηαη 

αὐηόλ, ὅηαλ ἔιζε ἐλ ηῇ δόμῃ ηνῦ Παηξόο αὐηνῦ, κεηά ηῶλ Ἀγγέισλ 

ηῶλ ἁγίσλ. Καί ἔιεγελ αὐηνῖο· ἀκήλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη εἰζη ηηλέο ηῶλ 
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ὧδε ἐζηεθόησλ, νἵηηλεο νὐ κή γεύζσληαη ζαλάηνπ, ἕσο ἄλ ἴδσζη ηήλ 

Βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ ἐιειπζπίαλ ἐλ δπλάκεη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο ζίαο* πξεζβείαηο, ιεῆκνλ,* ἐμάιεηςνλ 

ηά πιήζε* ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ* πξεζβείαηο, ιεῆκνλ,* 

ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε* ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

 Δὔθιεηαλ βαζίιεηνλ* ἀπνζεκέλε ἀδύγσλ* ηήλ ζηελήλ θαί 

δύζβαηνλ* ηξῖβνλ ἐπεπόζεζαο* θαξηεξώηαηα,* ζαπκαζηή ἄλαζζα,* 

Βαζηιίδνο θιεόο,* δηαλύζαη θαί ἀξρέηππνλ* γελέζζαη λήςεσο* θαί 

ὑπνκνλῆο· ὅζελ θξάδνκελ·* βίνπ ὑπνκέλεηλ* ηάο ζιίςεηο ἀθιηλῶο, 

πνκνλή,* θαί δπζπξαγίαο ἀμίσζνλ* ηνύο πηζηῶο ηηκῶληαο ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

ξζξηλόο ὤθζεο, Μῆηεξ,* ἀξεηῶλ ὥζπεξ ἄιινο* παληνίσλ 

ἥιηνο* ἐλ Βαζηιίδη πάληαο* θσηίδνπζα θαί δόθνλ* ηῆο θαθίαο 

δηώθνπζα,* πνκνλή, πακθαέο* ηῆο βηνηῆο κνπ θάξε. 

 

Ννζεκάησλ πξαύλεηο* ἀιγεδόλαο εὐραῖο ζνπ* πξόο ηόλ 

Παληάλαθηα,* πνκνλή, θαί ῥῶζηλ* παξέρεηο ηνῖο ὑκλνῦζη* ηά 

ζεπηά ζνπ παιαίζκαηα* θαί ηήλ ηνῖο πᾶζη γλσζηήλ* εὐγέλεηαλ 

ςπρῆο ζνπ. 

 

Ἡ κνλή ηνῦ ζίνπ* Παηαπίνπ ηηκῶζα* ηήλ ζείαλ κλήκελ 

ζνπ,* πξόο κίκεζηλ θακάησλ* ηῶλ ζείσλ ζνπ πξνηξέπεη* ηνύο 

πηζηνύο, παληεπιόγεηε* πνκνλή, ἐθιεθηή* ηνῦ Εσνδόηνπ λύκθε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φντθῶλ γέλνο ἅπαλ* καθαξίδεη Σέ, Κόξε* Θενγελλήηξηα,* ὡο 

πξόμελνλ ἀθζίηνπ* ραξᾶο ηε εὐθξνζύλεο* αἰσλίνπ θαί ζηήξηγκα* 

ἐλ ζπκθνξαῖο ραιεπαῖο* ἑδξαῖνλ, Παλαγία. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἀθζάξηνπ δόμεο* ἀμησζεῖζα ἐλ πόιῳ* θαί ζπγραίξνπζα 

δήκνηο ζίσλ* πξέζβεπε δνζῆλαη* ἡκῖλ πηαηζκάησλ ιύζηλ. 
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Ῥεόλησλ ὤθζεο,* πνκνλή, ὑπεξηέξα* θαί βαζίιεηνλ 

πινῦηνλ παξεῖδεο,* ἵλα ηήλ πησρείαλ* Φξηζηνῦ δηδάμεο πᾶζηλ. 

 

Ἀδηαιείπηνπ* εὐρῆο ἐγλώζζεο βηβιίνλ* ρξπζνηύπσηνλ, 

Μῆηεξ ἁγία·* ὅζελ ράξηλ εὖξεο* ὑπέξ ἡκῶλ πξεζβεύεηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λεηκώλ ἁγλείαο,* Θενραξίησηε Κόξε,* ηνύο ἱθέηαο Σνπ ἅγληδε 

πάληαο* Σέ ηνύο ἀλπκλνῦληαο* ἐθ ςπρνθζόξνπ ῥύπνπ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἀλάζηεζόλ κε, νἶκνη,* ηόλ λελεθξσκέλνλ,* πνκνλή, 

ἁκαξηίαηο ἱθέηελ ζνπ,* ἵλα ἐλ ρώξᾳ ηῶλ δώλησλ ζύλ ζνί ἀγάιισκαη. 

 

Μηκήζαζζαη ηνύο πόλνπο* ηῆο ἀζθεηηθῆο ζνπ,* πνκνλή, 

πνιηηείαο ἀμίσζνλ* κνλαδνπζῶλ ηήλ ρνξείαλ ηήλ εὐθεκνύζαλ ζε. 

 

Πνιιήλ παξά Κπξίσ* θεθηεκέλε ράξηλ,* πνκνλή, ὡο ζίσλ 

ἀγιάτζκα* ὑπέξ ἡκῶλ ἐθδπζώπεη Αὐηόλ ἑθάζηνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡγηαζκέλε Μῆηεξ* ηνῦ Πακβαζηιέσο* Φξηζηνῦ, πξόο ζξόλνλ 

Αὐηνῦ ηόλ ὑπέξθσηνλ* ηνύο Σέ ηηκῶληαο ἀπαύζησο ἐλ βίῳ ἕιθπζνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο,* καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ,* ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ* θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ.* Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ* θαὶ ἐλδνμνηέξαλ* ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ,* ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ,* ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Ἄλζνο κπξνβόινπ ὑπνκνλῆο* θαηεπθξαῖλνλ δῆκνλ* ηῶλ 

κεξόπσλ ἐπί ηῆο γῆο* θαί ρνξόλ Ἀγγέισλ ἐλ νὐξαλίνηο δόκνηο,* 

πνκνλή, ἐπώθζεο,* ἔλζεε ἄλαζζα. 

 

Ἔρεηλ ἐζηξακκέλνλ πξόο ηόλ Θεόλ* ηῆο ςπρῆο ηό ὄκκα* θαί 

ηνῦ βίνπ ηάο ζπκθνξάο* ὑπνκέλεηλ, Μῆηεξ, θαιῶο ἀμίσζόλ κε,* 

πνκνλή ζεόθξνλ,* ζέ ηόλ γεξαίξνληα. 
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πηθαινπκέλνπο παλεπιαβῶο* ὄλνκα ηό ζεῖνλ* θαί ζεπηόλ 

ζνπ, πνκνλή,* βαζηιίο ζεόθξνλ, ἀπήκνλαο ζπληήξεη* θαί ηάο 

αὐηῶλ αἰηήζεηο* πιήξνπ ἑθάζηνηε. 

 

Πξάμεζηλ ἐθιάκπνπζα ἀγαζνῖο* ἤξζεο πξόο ηά ὕςε* 

νὐξαλίσλ ζεσξίσλ,* Κσλζηαληίλνπ κῆηεξ ἐζράηνπ Βαζηιέσο,* 

πνκνλή, ηνῦ ζείνπ* πίζηεσο Μάξηπξνο. 

 

Ἔρεη ηήλ εἰθόλα ζνπ ὁ Ναόο* ηνῦ Ἀζαλαζίνπ* ηνῦ Μεγάινπ, 

ὡο ηηκαιθῆ* ὄιβνλ, ἐλ Θεζείῳ, πνκνλή ζία,* ἥλ πάληεο 

πξνζθπλνῦληεο* ζέ καθαξίδνκελ. 

 

Φαίξνηο ἐθκαγεῖνλ ὑπνκνλῆο,* ζηήιε ζσθξνζύλεο,* 

ἀδηάζεηζηνλ ἀξεηῶλ* ηεῖρνο θαί ηακεῖνλ, πνκνλή, ἀγάπεο,* 

ἐλζέσλ βαζηιίδσλ* θέξαο πεξίδνμνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί,* Πξόδξνκε Κπξίνπ,* 

Ἀπνζηό-ισλ ἡ δσδεθάο,* νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ,* 

πνηήζαηε πξεζβείαλ* εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ… θαὶ ηὰ Τξνπάξηα 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·* κή 

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

Τήλ θιεηλήλ βαζηιίδα ἐγθσκηάζσκελ,* πνκνλήλ ηήλ ζίαλ, 

πεξηζηεξάλ εὐιαβῆ* ἐθ ηνῦ θόζκνπ πεηαζζεῖζαλ ηῆο ζπγρύζεσο* 

πξόο ηάο ζθελάο ηνῦ νὐξαλνῦ* ἐλ ἀγάπῃ ἀθιηλεῖ* ἀζθήζεη θαί 

ηαπεηλώζεη* βνῶληεο· Μῆηεξ, ιηηαῖο ζνπ* ζξαῦζνλ ἡκῶλ ηῆο 

ἁκαξηίαο δεζκνύο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληα ὑπνκέλεηλ ηά δεηλά* θαί ηνῦ κηαξνῦ ηάο ἐθόδνπο* 

ἐμνζηξαθίδεηλ ηαρύ,* ζαῖο εὐραῖο ἀμίσζόλ ηνύο ζέ γεξαίξνληαο* θαί 

πηζηῶο θαηαθεύγνληαο* ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, ἀζζελεῖ ἡ θξύπηνπζα 

θαιῶο ἐλ ζώκαηη* θξόλεζηλ ἀλδξείαλ ηῷ ὄληη* θαί θαζππνηάμαζα 

ζάξθα, ὤ πνκνλή, λνΐ ηῷ ζείῳ ζνπ.   

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ* θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο,* ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ  εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ.  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 

  


