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9 Ινπλίνπ  Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ Άγηνλ 

Κύξηιινλ Αξρηεπηζθόπνπ Αιεμαλδξείαο Πνίεκα 

Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

                 Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ταῖο ηῆο ζεώζεσο ἀζηξάπησλ ἀθηῖζη, ὡο Ἱεξάξρεο θαὶ ζνθὸο 

ζεεγόξνο, ηνὺο πξνζηόληαο Κύξηιιε ηῇ ζθέπῃ ζνπ, πάζεο 

πεξηζηάζεσο, ἀπνιύηξσζαη Πάηεξ, θαὶ πξὸο ηξίβνλ ἴζπλνλ, ζετθῶλ 

πξνζηαγκάησλ, ὡο παῤῥεζίαλ. 

                       Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο … 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο:  

Οἰθείσζόλ κε Φξηζηῷ, Κύξηιιε Πάηεξ. Γ. Μ. Μ. 

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

 δόμεο ἀθζάξηνπ θαηαηξπθῶλ, ηὸλ ἐλ ἀδνμίᾳ, ζθπζξσπάδνληα ηῶλ 

παζῶλ, ῥῦζαί κε ηῆο ηνύησλ ηπξαλλίδνο, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ ζεόζνθε 

Κύξηιιε. 

Ἰιύτ ἐπάγελ ἁκαξηηῶλ, θαὶ βπζῷ παληνίσλ, πεξηπέπησθα 

πεηξαζκῶλ, ἐμ νὗ κε ἀλάγαγε ηξηζκάθαξ, θαὶ κεηαλνίαο ὁδῷ κε 

ὁδήγεζνλ. 

Καηώδπλνλ βίνλ δηαπεξῶ, θαὶ πξνζδαπαλῶκαη, ηῆο θαθίαο ηῇ 

ζπλνρῇ· πξὸο ζὲ θαηαθεύγσ Ἱεξάξρα, ἐιεπζεξίαο ηπρεῖλ ηῶλ 

ζιηβόλησλ κε. 
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                                                Θενηνθίνλ. 
λ λόζνηο ζε εὗξνλ ἀλαςπρήλ, θαὶ ἐλ ηαῖο ἀλάγθαηο, παξακύζηνλ 

θαὶ ραξάλ· ηί νὖλ ἐπαμίσο ζνη πξνζνίζσ, ἀλζ’ ὧλ ἠμίσ καη Κόξε 

ραξίησλ ζνπ; 

                           ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἱεξεύζαο ἀκέκπησο, Ἀξρηεξεῦ Ὅζηε, ηῷ Γεκηνπξγῷ ηῶλ ἁπάλησλ, 

βίνπ ιακπξόηεηη, αηῷ πξνζάγαγε, θἀκὲ ζνθὲ ζεζσζκέλνλ, ηὸλ 

πηζηῶο ηηκῶληά ζε, Ἅγηε Κύξηιιε. 

Ὡο ζνθὸο Ἱεξάξρεο, θαὶ πξεζβεπηὴο κέγηζηνο, πξὸο ηὸλ βαζηιέα ηῆο 

δόμεο, ἔλδνμε Κύξηιιε, ηῶλ εθεκνύλησλ ζε, δηὰ παληὸο 

ἐθδπζώπεη, πάζεο ἡκᾶο ῥύεζζαη, θζνξᾶο θαὶ ζιίςεσο. 

Σειαζθόξνλ ἀζηέξα, ηῆο ηξηιακπνῦο ράξηηνο, θαὶ ηῆο θθιεζίαο 

θσζηῆξα, ζενεηδέζηαηνλ, ἐπεγλσθώο ζε ζνθέ, ἀπὸ ςπρῆο ζνη 

θξαπγάδσ· ηῆο παζῶλ δνθώζεσο, ῥῦζαί κε Κύξηιιε. 

                                        Θενηνθίνλ. 
 ππξίκνξθνο ζξόλνο, θαὶ ρξπζαπγὲο ζθήλσκα, ηνῦ πακβαζηιέσο 

ηῆο δόμεο, θαὶ Παληνθξάηνξνο, Παξζέλε Ἄρξαληε, ηὴλ 

ζθνηηζζεῖζαλ ςπρήλ κνπ, ιάκπξπλνλ θαὶ ζῶζόλ κε, ηὸλ ζνὶ 

πξνζπίπηνληα. 

Γηάζσζνλ ἀπὸ παληνίσλ ζπκπηώζεσλ ςπρνθζόξσλ, θαὶ θηλδύλσλ 

πνιπεηδῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, Ἀξρηεξέσλ ιακπξόηεο Κύξηιιε Πάηεξ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

                             Αῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                           Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεία ἡ ζή, ὡο ηεῖρνο ἀῤῥαγέζηαηνλ, θαὶ ζθέπε ζηεῤῥά, θαὶ 

ἀζθαιείαο ἔπαιμηο, γελέζζσ ἡκῖλ Ὅζηε, ἀπνηξέπνπζα πᾶζαλ 

ἐπήξεηαλ, θαὶ ιπηξνπκέλε ἡκᾶο πεηξαζκῶλ, ζεόζνθε Κύξηιιε 

Παηὴξ ἡκῶλ. 

                            ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεθξσζέληα ηνῖο πάζεζη, ηῇ δσνπνηῷ θαὶ ζείᾳ πξεζβείᾳ ζνπ, 

ἔγεηξόλ κε Πάηεξ Κύξηιιε, θαὶ δσὴλ πξὸο θξείηηνλα κε ἴζπλνλ. 
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Μέγαο πξόκαρνο πέθελαο, ηῆο ξζνδνμίαο πάλζνθε Κύξηιιε· ἐλ 

αηῇ νὖλ ἡκᾶο ζηήξημνλ, ηῇ δηδαζθαιίᾳ ηῶλ δνγκάησλ ζνπ. 

λ Σπλόδῳ ὡο ἔιακςαο, θαὶ ηνῦ Νεζηνξίνπ ηὸλ λνῦλ ἠκαύξσζαο, 

νὕησ ιάκςνλ ηαῖο ςπραῖο ἡκῶλ, Κύξηιιε ηὸ θέγγνο ηὸ ηῆο ράξηηνο. 

                                          Θενηνθίνλ. 

Φαιεπὸλ ζθόηνο ἤιαζαο, ηῆο ηνῦ Νεζηνξίνπ Πάηεξ αἱξέζεσο· 

Θενηόθνλ γὰξ παλάρξαληνλ, ηὴλ Ἁγλὴλ Παξζέλνλ ἀλεθήξπμαο. 

                             ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ῥῶζηλ θαὶ ἰζρύλ, ἡκῖλ αἴηεη Πάηεξ ἄλσζελ, ὡο ἂλ πξάηησκελ ηὸ 

ζέιεκα Θενῦ, ηὸ εάξεζηνλ ἐλ πᾶζη θαὶ ζσηήξηνλ. 

Ἴαζηλ ςπρῶλ, θαὶ ζσκάησλ αἴηεη Κύξηιιε, θαὶ ζπγρώξεζηλ 

πηαηζκάησλ ηῶλ πνιιῶλ, ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηῇ ζείᾳ ἀληηιήςεη ζνπ. 

Σβέζνλ ηῶλ παζῶλ, Πάηεξ Κύξηιιε ηνὺο ἄλζξαθαο, ἐπνκβξίαηο ηῶλ 

ζεξκῶλ ζνπ πξεζβεηῶλ, θαὶ παξάζρνπ ζείαλ δξόζνλ ηαῖο ςπραῖο 

ἡκῶλ. 

                                              Θενηνθίνλ. 

Τόκε κπζηηθέ, ᾧ ἐγγέγξαπηαη ζαξθνύκελνο, ὁ ηῶλ ὅισλ Πνηεηὴο 

πεξθπῶο, ηῆο δσῆο ηῇ βίβιῳ γξάςνλ ἡκᾶο Πάλαγλε. 

                                   ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ὡο ἥιηνο, ἐμ Αἰγύπηνπ ἐθιάκςαο, δηαιύεηο Νεζηνξίνπ ηὸλ δόθνλ, 

Ἱεξαξρῶλ ἐγθαιιώπηζκα ζεῖνλ, Ἀξρηεξάξρα παλεύθεκε Κύξηιιε· 

δηὸ δηάιπζνλ θἀκνῦ, ηῶλ παζῶλ ηὴλ δνθώδε ζθνηόκαηλαλ. 

Κπκάησλ, ηῶλ ραιεπῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ, θπβεξλήζεη ζνπ ἐμάξπαζνλ 

ζείᾳ, ηνὺο ἐλ αηνῖο ζαιαηηεύνληαο Πάηεξ, θαὶ πξὸο γαιήλεο ιηκέλα 

ἀρείκαζηνλ, ηνὺο ἀθνξῶληαο ἀθιηλῶο, πξὸο ηὴλ ζὴλ Ἱεξάξρα 

βνήζεηαλ. 

 

πάξρσλ, θσηὸο ἀλάπιεσο ζείνπ, ὡο πακκέγηζηνο θσζηὴξ 

θαηαπγάδεηο, ηῆο θθιεζίαο ηὸ πιήξσκα ἅπαλ, ηνῖο ὀξζνδόμνηο ζνπ 

δόγκαζη Κύξηιιε, ἐλ νἷο ἑδξαίσζνλ ἡκᾶο, ἀληηπλνίᾳ πνηθίισλ 

αἱξέζεσλ. 
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                                           Θενηνθίνλ. 

Ῥεόλησλ, ἡκᾶο δεηλῆο πξνζπαζείαο, ἀπνκάθξπλνλ ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, 

θαὶ πξὸο ἀγάπεζηλ πηέξσζνλ ζείαλ, ἡκῶλ ηὸλ λνῦλ Θενηόθε 

Παλύκλεηε, ηνῦ ζνῦ Υἱνῦ ηε θαὶ Θενῦ, ὡο ἂλ ιάβσκελ ράξηλ θαὶ 

ἔιενο. 

Γηάζσζνλ ἀπὸ παληνίσλ ζπκπηώζεσλ ςπρνθζόξσλ, θαὶ θηλδύλσλ 

πνιπεηδῶλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, Ἀξρηεξέσλ ιακπξόηεο Κύξηιιε Πάηεξ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                           Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

                  Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ταῖο επξνζδέθηνηο πξεζβείαηο ζνπ Κύξηιιε, ὡο Ἱεξάξρεο Φξηζηνῦ 

ἐλζεώηαηνο, ἐθ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο, ἡκᾶο ἀηξώηνπο ἀεὶ 

δηαθύιαηηε, ὡο πάλησλ ἡκῶλ ζεῖνο πξόκαρνο. 

ΠξνθείκελνλΤὸ ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαὶ ἡ κειέηε ηῆο 

θαξδίαο κνπ ζύλεζηλ. 

η.: Ἀθνύζαηε ηαῦηα, πάληα ηὰ ἔζλε, ἐλσηίζαζζε πάληεο νἱ 

θαηνηθνῦληεο ηὴλ νἰθνπκέλελ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. ε΄ 14-19). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· κεῖο ἐζηε ηὸ θῶο ηνῦ θόζκνπ. Ο δύλαηαη πόιηο 

θξπβῆλαη ἐπάλσ ὄξνπο θεηκέλε, νδὲ θαίνπζη ιύρλνλ θαὶ ηηζέαζηλ 

αηὸλ πὸ ηὸλ κόδηνλ, ἀιι’ ἐπὶ ηὴλ ιπρλίαλ θαὶ ιάκπεη πᾶζη ηνῖο ἐλ 

ηῇ νἰθίᾳ. Οὕησ ιακςάησ ηὸ θῶο κῶλ ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ, 

ὅπσο ἴδσζηλ κῶλ ηὰ θαιὰ ἔξγα θαὶ δνμάζσζη ηὸλ Παηέξα κῶλ ηὸλ 

ἐλ ηνῖο νξαλνῖο. Μὴ λνκίζεηε ὅηη ἦιζνλ θαηαιῦζαη ηὸλ Νόκνλ ἤ 

ηνὺο Πξνθήηαο· νθ ἦιζνλ θαηαιῦζαη, ἀιιὰ πιεξῶζαη. Ἀκὴλ γὰξ 

ιέγσ κῖλ, ἕσο ἄλ παξέιζε ὁ νξαλὸο θαὶ ἡ γῆ, ἰῶηα ἕλ ἢ κία θεξαία 

ν κὴ παξέιζε ἀπὸ ηνῦ λόκνπ, ἕσο ἂλ πάληα γέλεηαη· ὃο ἐὰλ ιύοῃ 

κίαλ ηῶλ ἐληνιῶλ ηνύησλ ηῶλ ἐιαρίζησλ θαὶ δηδάμῃ νὕησ ηνὺο 

ἀλζξώπνπο, ἐιάρηζηνο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ Βαζηιείᾳ ηῶλ νξαλῶλ· ὃο 

δ’ ἂλ πνηήζε θαὶ δηδάμε, νὗηνο κέγαο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ Βαζηιείᾳ 

ηῶλ νξαλῶλ. 

Γόμα.Ταῖο ηνῦ Ἰεξάξρνπ πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ πιήζε 

ηῶλ εκῶλ ἐγθιεκάησλ. 
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Καὶ λῦλ.Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηἀ 

πιήζε ηῶλ εκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

η.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Κῦξνο ζεῖνλ γέγνλε, ηῇ ηνῦ Φξηζηνῦ θθιεζίᾳ, Κύξηιιε ὁ ιόγνο 

ζνπ, ηῷ Ἁγίῳ Πλεύκαηη ιακπξπλόκελνο· δηδαρῶλ ζείσλ γάξ, 

ἔβιπζαο πιεκκύξαλ, δη’ ὧλ ἄξδεπζνλ θαὶ πόηηζνλ, ηὴλ ρεξζσζεῖζάλ 

κνπ, ηῆο θαξδίαο ἄξνπξαλ δένκαη, ὡο ἂλ βιαζηήζῃ Ἅγηε, θαὶ 

θαξπνθνξήζῃ ζσηήξηνλ, ζηάρπλ Ἱεξάξρα, Φξηζηῷ ηῷ ηῶλ ἁπάλησλ 

γεσξγῷ, θαὶ θιεξνλόκνο γελήζνκαη, ηῆο δσῆο ηῆο θξείηηνλνο. 

                           ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱεξάξρα ζεόθξνλ, θθιεζίαο πξνζηάηα θαὶ ηεῖρνο ἄῤῥεθηνλ, 

ἀηξώηνπο δηαηήξεη, ἐθ πάζεο ἐπεξείαο, ηνῦ δνιίνπ ηνὺο θξάδνληαο· 

 ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

Λακπξπλόκελνο θέγγεη, ηξηθανῦο ζεαπγείαο Ἅγηε Κύξηιιε, θῶο 

αἴηεη ζσηεξίαο, θαὶ ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, ηνῖο βνῶζηλ ἑθάζηνηε·  

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

Λύζηλ πάζεο καλίαο, ζπληξηβήλ ηε ηειείαλ αἴηεζαη Κύξηιιε, ἐρζξνῦ 

ηνῦ ἀνξάηνπ, δεηλῶο ὠξπνκέλνπ, θαζ’ ἡκῶλ θαὶ ζθαδάδνληνο· ζὺ 

γὰξ ἡκῶλ ἀξσγόο, θαὶ κέγαο ἀληηιήπησξ. 

                                           Θενηνθίνλ. 

μ ἁγλῶλ ζνπ αἱκάησλ, ζαξθσζεὶο ἐπεθάλε θόζκῳ ὁ Κύξηνο· δηό ζε 

Θενηόθνλ, ὡο ἀιεζῆ Μεηέξα, ηνῦ Θενῦ ζε ἐθήξπμελ, ὁ Κύξηιινο ὁ 

ζνθόο, Θενθπῆηνξ Κόξε. 

                                   ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Παζῶλ ηὸλ ῥύπνλ, ηὸλ ηῆο θαξδίαο κνπ πιῦλνλ, Πάηεξ Κύξηιιε ηῶλ 

πξεζβεηῶλ ζνπ ῥείζξνηο, ἵλα ζε γεξαίξσ, ὡο ζεῖόλ κνπ πξνζηάηελ. 

Ἀῤῥσζηεκάησλ, ἡκᾶο ἀπήκνλαο ηήξεη, Πάηεξ Κύξηιιε ςπρῶλ ηε 

θαὶ ζσκάησλ, ηαῖο πξὸο ηὸλ Σσηῆξα, ζεξκαῖο ζνπ ἱθεζίαηο. 

Τῆο ζῆο ζνθίαο, θαηαύγαζόλ κε ηῇ ιάκςεη, Πάηεξ Κύξηιιε ὡο ἂλ 

ηὰο ζνθηζηείαο, πάζαο ἀπνηξέςσ, ηὰο θαη’ ἐκνῦ ηνῦ πιάλνπ. 
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                                         Θενηνθίνλ. 

θιειεγκέλε, πξὸ ηῶλ αἰώλσλ Κπξίῳ, θπξηόηεηα θαηὰ παζῶλ κνη 

δίδνπ, Κεραξηησκέλε, Κπξία Θενηόθε. 

                                ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ῥεπζηῶλ θαὶ ζθαιινκέλσλ, πέξηεξνλ δεῖμνλ, ηὸλ λνῦλ κνπ 

Κύξηιιε Πάηεξ θαὶ πιήξσζνλ, ἐθ λνεκάησλ ἁγίσλ αηὸλ καθάξηε. 

Γαιήλελ ἐλ ηῷ βίῳ, θαὶ εἰξήλελ αἴηεη, ηνῖο ζὲ γεξαίξνπζη Κύξηιιε 

Ὅζηε, θαὶ ηῶλ πνιιῶλ ἐγθιεκάησλ ηὴλ ἀπνιύηξσζηλ. 

Μὴ παύζῃ ἐπνπηεύσλ, Κύξηιιε πακκάθαξ, ηνὺο ἀθνξῶληαο πξὸο ζὲ 

κεηὰ πίζηεσο, θαὶ ἀξσγὸλ θαὶ πξνζηάηελ ζε ζεῖνλ ἔρνληαο. 

                                        Θενηνθίνλ. 
Μεγίζηε ζνπ ἡ δόμα, πέιεη Θενηόθε· ὅηη Θεὸλ κεηὰ ζώκαηνο 

ηέηνθαο, θαὶ ἀλσηέξα πάλησλ ὤθζεο Παλύκλεηε. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Ἥιηνο ἐμέιακςαο πακθαήο, Πάηεξ ἐμ Αἰγύπηνπ, θαὶ δνγκάησλ 

καξκαξπγαῖο, ἅπαζαλ θσηίδεηο, Φξηζηνῦ ηὴλ θθιεζίαλ, 

Ἀιεμαλδξέσλ θιένο, Κύξηιιε κέγηζηε. 

Ὕιελ πᾶζαλ κάθαξ πεξηδώλ, ἰζάγγεινλ βίνλ, δηειήιπζαο ἱεξῶο, 

θαὶ ζενινγίαο, ἐπιήζζεο νξαλίνπ, Ἀξρηεξέσλ δόμα, Κύξηιιε 

ἔλδνμε. 

Ὄξγαλνλ ἠδύθζνγγνλ ἀιεζῶο, θθιεζίαο ὤθζεο, θαὶ Νεζηόξηνλ 

ηὸλ δεηλόλ, Κύξηιιε θαζεῖιεο, ζνθίᾳ ηῶλ ζῶλ ιόγσλ, θαὶ Θενηόθνπ 

ὤθζεο, θήξπμ ζεόζνθνο. 

Φαίξνηο Ἀιεμάλδξνπ κέγαο πνηκήλ, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, Ἱεξάξρεο 

πεξηθαλήο· ραίξνηο ὁ βιπζηάλσλ, λεηιῷα ῥεῖζξα θόζκῳ, δνγκάησλ 

ζενζόθσλ, Κύξηιιε πάλζνθε. 

Τὴλ πλεπκαηνθίλεηνλ ἀιεζῶο, ζάιπηγγα ηνῦ Λόγνπ, θαὶ ηῶλ ἄλσ 

κπζηαγσγόλ, ηῆο Τξίηεο Σπλόδνπ, ηὸλ ἔμαξρνλ ηὸλ ζεῖνλ, ηὸλ 

Κύξηιινλ ηὸλ κέγαλ, κλνινγήζσκελ. 
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Θξόλῳ παξηζηάκελνο ηνῦ Φξηζηνῦ, Κύξηιιε ηξηζκάθαξ, Ἱεξάξ ρεο 

ὡο εθιεήο, πξέζβεπε ἀπαύζησο, πάζεο ιπηξνῦζζαη βιάβεο, ηνὺο 

πξνζηόληαο Πάηεξ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ … 

θαὶ ηὰ Σξνπάξηα 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 Παηξί…Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

                     

 

                         Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Μύζηα θαὶ πέξκαρε ζνθέ, ηῆο Ἀεηπαξζέλνπ Μαξίαο, θαὶ 

ζενκήηνξνο, Κύξηιιε παλζαύκαζηε Ἱεξαξρῶλ θαιινλή, πάζεο 

βιάβεο θαὶ ζιίςεσο, θαὶ πάζεο ἀλάγθεο, ἀλσηέξνπο θύιαηηε, ηαῖο 

ἱθεζίαηο ζνπ, πάληαο ηνὺο πξνζπίπηνληαο Πάηεξ, πίζηεη θαὶ 

πξνζύκῳ θαξδίᾳ, ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ ηε θαὶ ράξηηη. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 



[32] 

 

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

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 




