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19 ΙΟΤΝΙΟΤ   ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΙΟΤΓΑ ΣΟΤ ΘΑΓΓΑΙΟΤ ΣΟΤ 

ΘΔΑΓΔΛΦΟΤ   

 
Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, ὁ 

Θεὸο ἡκῶλ, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 
 

Φαικόο 142 
Κύξηε,εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ.. 

 

 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ)  

 

 

                Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
πλνδνηπόξνο ηνῦ Χξηζηνῦ ζενθόξνο, πινπζίαλ ράξηλ παξ᾿αὐηνῦ, 

ἐθθνκίζσ, ηνῦ ἐλεξγεῖλ παξάδνμα Ἰνύδα κνη⁻ ὅζελ ηαῖο πξεζβείαηο 

ζνπ, πνιπκόξθσλ θηλδύλσλ, ἐθ παληνίσλ ζιίςεσλ, θαὶ δαηκόλσλ 

καληείαο, θύιαηηε δῶληαο ἅπαληαο ἡκᾶο, ηνὺο ζὲ κεζίηελ πξὸο 

Κύξηνλ ἔρνληαο. 

 

Γόμα Παηξὶ θαὶ Τἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. Σὸ αὐηό. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε… 

 

Φαικόο 50 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

 

Δὔθξαλνλ Θαδδαῖε ζείᾳ ράξηηί ζνπ Δὐάγγεινλ κέιςαληνο ηὴλ 

ἄζιεζίλ ζνπ. 

 

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

 

Ἐρζξῶλ ἀλεθέζησλ ηάο πξνζβνιὰο δερόκελνο Ἅγηε, ηῇ ζεξκῇ ζνπ 

ἐπηζθνπῇ πξνζβιέπσ δεόκελνο, ῥπζζῆλαη ηῆο θνβεξᾶο κνη 

Θεάδειθε ζιίςεσο. 
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Ὑπάξρσλ πνιύηηκνο ἀξσγόο, δαηκόλσλ θαηξίαο θαὶ ἁπάζεο 

ἐπηδξνκῆο ἡκᾶο ἀθεξαίνπο δηαηήξεη, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Θαδδαῖε 

κνη Ἅγηε. 

 

Φινγίζκαηα πάζνπο ὡο ὑεηόο, ἡκῖλ θαηαζβέζαο θαὶ ραξίεζαλ ηὴλ 

δσήλ, ὑπεζρέζεο ἅπαζη Θαδδαῖε, αἴηεη ἡκῖλ ηῶλ πηαηζκάησλ ηὴλ 

ἄθεζηλ. 

 

                                             Θενηνθίνλ 

Ρπζζῆλαη ἡκᾶο ἐθ ηνῦ πνλεξνῦ, ηῶλ πάλησλ πξνζηάηηο, Θενηόθε 

Χξηζηηαλῶλ, πξνζηάηεπε ἅπαληαο Γέζπνηλα, ηῶλ ἀδπλάησλ ςπρὰο 

πξνζειζόλησλ ζνη. 

 

                          Ὠδὴ γ'. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Παζεκάησλ πνηθίισλ, θαὶ θνβεξῶλ ζιίςεσλ, πάληαο ζεξαπεύζαο 

ζεόθξσλ, ηνὺο πξνζειζόληαο ζνη, νὕησο ἀπάιιαμνλ, πάζεο 

θξνληίδνο θαὶ πόλνπ, Ἅγηε Θαδδαῖε κνη, ηνὺο ζὲ δνμάδνληαο. 

 

 

Πῦξ ὁ θζόγγνο ζνπ ὤθζε θαὶ δαςηιῶο θξίηηνπζα πάλησλ ηῶλ 

δαηκόλσλ ηὰ ζηίθε, δπλάκεη κείδνλη⁻ ὅζελ θαηάζηεηινλ ηὴλ ηῶλ 

παζῶλ ἡκῶλ ζηήιελ, Ἅγηε Ἰνύδα κνη, ηῆο παξνπζίαο ζνπ. 

 

 

Ἀζθαιέζηαηνλ ηεῖρνο, θαὶ ζπκπαγὲο ἔξεηζκα, θαὶ ἀλαςπρὴ ἐλ 

ἀλάγθαηο θαὶ θαηαζηάζεζη, γελνῦ Ἰνύδα κνη, ηῇ ἀγαζῇ ζνπ θαξδίᾳ, 

ζπεύδνπζη ἑθάζηνηε, νἱ ζὲ δνμάδνληαο. 

 

                                         Θενηνθίνλ 

Ράβδνο ὤθζεο ἁγία, πάληαο Χξηζηῷ ἄγνπζα, ὧζπεξ Ἠζαΐαο πξνεῖπε 

Ἁγίῳ Πλεύκαηη, Κόξε Παλέλδνμε δηὸ ηῇ ζῇ κεζηηείᾳ, ηὸ ζθηῶδεο 

θώηηζνλ ηῆο δηαλνίαο κνπ. 

 

Γηάζσζνλ ζαπκαηνπξγὲ θαὶ ζεόπηα πάζεο ἀλάγθεο θαὶ καληείαο ηνῦ 

πνλεξνῦ ἀιγνκήηνξνο, ηνὺο ζὲ ηηκῶληεο Θαδδαῖε κνη ἀζινθόξε. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                              Ἦρνο β'. Πξεζβεία ζεξκή. 

Καθίζηνπ ἐρζξνῦ, ἐδείρζεο ἰζρπξόηεξνο θαὶ πάληαο ζνθέ, 

θαηέπιεμεο ηνῖο ἔξγνηο ζνπ θαὶ λῦλ Μάθαξ πξνΐζηαζν ηῶλ πηζηῶο 

πξνζειζόλησλ ηαῖο ρεῖξεο ζνπ θαὶ ηὸλ σηῆξα δπζώπεη ἀεί, δηδόλαη 

ἡκῖλ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

                                

                             Ὠδὴ δ'. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Θείαλ ράξηλ δεμάκελνο, ηῇ δηαθνλίᾳ Χξηζηνῦ πξεζβεύνληαο, 

ἀπαπγάδεηο ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ, κάθαξ κὴ παξίδεο πάζεο ζιίςεσο. 

 

Ἀιγεδόλσλ παζήζεσλ, ιύηξσζε Θαδδαῖε κνη, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ, 

ηνὺο πξνζηάηελ θαὶ κεζίηελ ζε, θερξηζκέλνπο κάθαξ πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ. 

 

Σεζλεόηαο ζνη ἤγεηξαο, ηῇ δσνπνηῷ ἐιεύζεη ζνπ Ἅγηε, νὕησ 

θξάηεζνλ Θαδδαῖε κνη, λεθξσζεῖζαλ κάθαξ ηὴλ θαξδίαλ κνπ. 

                                      Θενηνθίνλ 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Παλέληηκνλ, Ὃλ ἀθαηαιήπησο ἐθξάηεζαο, θαζηθέηεπε 

ραξίζαζζαη, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ἡκῖλ ἄθεζηλ. 

 

                               Ὠδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔρνληεο ηὴλ ζὴλ πξνζηαζίαλ νὐ πηννύκεζα ηῶλ δαηκόλσλ θαζ᾿ 

ἡκῶλ ηάο πξνζβνιὰο δηὰ ηνῦην ζνὶ πξνζθεύγνκελ Ἰνύδα κνη. 

 

Ἔιακςαο ὡο θῶο θαὶ ἀθηῖζη ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ, δηαιύεηο ηὴλ 

ζθνηόδηλνλ ἀεὶ ηῶλ ιαζῶλ ἡκῶλ Θαδδαῖε κνη ιακπξόηαηε. 

 

 

Μέγαο βνεζόο, ἠμηώζεο ἡκῖλ Ἅγηε δηὰ ηνῦην ζνὶ εὐρόκεζα ζεξκῶο 

ἀλεινῦ ἡκᾶο θαθώζεσλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 

                                            Θενηνθίνλ 

Ἄρξαληε Ἀγλή, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ἐμεινῦ ἡκᾶο πνιιῶλ ηε 

πεηξαζκῶλ, ύ εἶ Μήηεξ ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ , Παλάγαζνο. 

                                   Ὠδὴ ζη'. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
 

σκάησλ ἔθβαιε πόξξσ ηὰ ἄιγε ηῶλ πξὸο ζὲ κεηὰ ζπνπδῆο 

πξνζειζόλησλ θαὶ ηῶλ ςπρῶλ ἀζσηείαο ηὸ βάξνο, ηὸ θαηαζιίβνλ 

ἡκᾶο ἀλαθνύθηζνλ, Θαδδαῖε κνη ζαπκαηνπξγέ, ηῇ ζεξκῇ ζνπ 

πξεζβείᾳ πξὸο Κύξηνλ. 
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Ρπζζῆλαη ηνῦ κνρζεξνῦ παλνπξγίαο θαὶ ἁπάζεο ἀπεηιῆο θαὶ θαθίαο 

θαὶ ζθιεξνηάησλ ἡκᾶο ζπκπησκάησλ, Χξηζηὸλ δπζώπεη πακκάθαξ  

Ἰνύδα κνη, ὅηη ἀξίζηελ πξὸο Αὐηὸλ παξξεζίαλ θξαηεῖο Ἁγηόηαηε. 

 

Σνῖο πάζεζη δαςηιῶο ἀζηεξόπηα, ἀλεδείρζεο ἰαηξὸο θαὶ πξνζηάηεο 

ηῶλ πιεγσκέλσλ ζεξκὸο ἀληηιήπησξ θαὶ ἐιαηὴξ ηῶλ δαηκόλσλ 

Θαδδαῖε κνη πξνζθεύγνληεο πάληεο ὑκῖλ, ἀξσγὴλ θαζ ἑθάζηελ 

πξνζκέλνκελ. 

                                              Θενηνθίνλ 
νὶ πάληεο, ἀλαθσλνῦκελ Παξζέλε θαὶ βνήζεηαλ ἑηνίκελ δεηνῦληεο, 

πάζεο ἀλάγθεο ηῷ βίῳ θαὶ πάληεο ηῇ ράξηηί ζνπ ἐλζέσο ιπηξνύκεζα, 

Θενζσηῆξα Μαξηὰκ δηὰ ηνῦην ἀεὶ ὲ γεξαίξνκελ. 

 

Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ ζεόπηα, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ θαθίαο ηνῦ κνρζεξνῦ 

πνιεκήηνξνο θαὶ δπζσπῶ ζὲ Θεάδειθε ἀζινθόξε. 

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 

 

                             Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

                          Ἦρνο β'. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
Σνῖο ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ κάθαξ ππξζεύκαζηλ ἀπνδηώθεηο παζῶλ ηὴλ 

ἐπίζεζηλ θαὶ βξῶζηλ θαὶ ράξηλ νὐξάληνλ θαὶ ραξκνζύλελ παξέρεηο 

Θαδδαῖε κνη, δηὸ ἐμπκλνῦκελ ζνη ἅπαληεο. 

Πξνθείκελνλ. 

Οἱ ἱεξεῖο ζνπ Κύξηε ἐλδύζνληαη δηθαηνζύλελ θαὶ νἱ ὅζηνί ζνπ 

ἀγαιιηάζνληαη. 

Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνύκελνο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Δὐαγγέιηνλ Μαηζ. Ι΄ (1-8) 

Σῷ θαηξῷ ἐθείλῳ πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνὺο δώδεθα καζεηάο 

αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ θαηὰ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ, ὥζηε 

ἐθβάιιεηλ αὐηὰ θαὶ ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαὶ πᾶζαλ καιαθίαλ. 

Σνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ Ἰεζνῦο, παξαγγείιαο αὐηνῖο ιέγσλ⁻ Δἰο ὁδὸλ 

ἐζλῶλ κὴ ἀπέιζεηε θαὶ εἰο πόιηλ ακαξεηηῶλ κὴ εἰζέιζεηε 

Πνξεύεζζε δὲ κᾶιινλ πξὸο ηὰ πξόβαηα ηὰ ἀπνισιόηα νἴθνπ 

Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη δὲ θεξύζζεηε ιέγνληεο Ὅηη ἤγγηθελ ἡ 

βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνὺο 

θαζαξίδεηε, λεθξνὺο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε⁻ δσξεὰλ ἐιάβεηε, 



 
137 

δσξεὰλ δόηε. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 
Σαῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηνὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. 

ηίρνο. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο νπ θαὶ 

θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκώλ νπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλνκεκά κνπ. 

                      Ἦρνο πι. β'. Ὅιελ ἀπνζεκέλνη. 
Ρήκαζη ἐθόζκεζαο ηὴλ ζὴλ δσὴλ θσηνδόηα θαὶ πνιινὺο δηέζσζαο, 

ιύζζεο ηνῦ ἀιάζηνξνο ηνῦ ἐρζξόηαηνπ⁻ ἀθεηδῶο πᾶζη γὰξ δίδεηο 

ηάο ἰάζεηο δηὰ ηνῦην ζνη δεόκεζα. Ἴαζαη Ἅγηε ηῆο ςπρῆο ἡκῶλ ηὴλ 

θαηήθεηαλ θαὶ ιύηξσζαη ηῶλ ζιίςεσλ, πάληαο ἐμ ἡκῶλ δηαθύιαμνλ, 

εἰξήλελ παξέρσλ ἡκῖλ θαὶ θαισζύλελ ἀγαζήλ, ὧζπεξ πακκάθαξ 

Θαδδαῖε κνη ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζη. 

                            

                                      Ὠδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀθαζάξησλ δαηκόλσλ, ζνὶ θαζεῖιεο πακκάθαξ πᾶζαλ ηὴλ δύλακηλ, 

πᾶζαο ηάο κεζνδείαο αὐηῶλ ηάο ἀιινηξίνπο ἐπηηπρῶο 

θαηεηξόπσζαο, δηὸ παξάζρνπ ἡκῖλ ηὴλ ἰαηξείαλ ηαύηελ. 

 

Φσηηζκὸλ ἡκῖλ αἴηεη θαὶ δεηλῶλ πξνβιεκάησλ ηὴλ παιηλόξζσζηλ θαὶ 

βίνπ εὐπξαμίαλ θαὶ πᾶζαλ εὐινγίαλ, ἐθ Θενῦ κάθαξ Ἅγηε, ηνῖο 

πξνζειζνῦζη ἀεὶ ηῇ ζῇ ζεπηῇ πξεζβείᾳ. 

. 

Πξνθνπὴλ κεηαλνίαο θαὶ θαξπνύο κνη θαλέξσζνλ κάθαξ Ἅγηε 

δνιείαο ἁκαξηίαο, ἐθβάιισλ ηὴλ ἀπάηελ ὡο πξνζηάηελ ἐδέρζεκελ 

Θαδδαῖε κνη ἐθιεθηέ, Θενῦ εὐινγεηὸο εἶ. 

 

                                                 Θενηνθίνλ 

Ἐλ ἀγθάιαηο θξαηνῦζα, ὥζπεξ λήπηνλ Κόξε ηὸλ ἀπεξίγξαπηνλ, 

δεηλῶλ κε ηνῦ Βειίαξ δηάζσζνλ ἐλ ηάρεη θαὶ Θεῷ κνη ζπλέδεζε, δη᾿ 

ἐλαξέηνπ δσῆο, Παξζέλε Θενηόθε. 

                                     

                              

                                     Ὠδὴ ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 
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ῶζνλ κε κάθαξ ἐθ ηνῦ ἐρζξνῦ κεζνδείαο θαὶ δηάζσζνλ ἀεὶ ἐμ 

ἁκαξηίαο ηὴλ θαηαζηξαθεῖζαλ, Θαδδαῖε κνη, ςπρήλ κνπ. 

 

 Ἀπὸ ζθπκβάισλ θαὶ κεζνδείαο θαὶ πιάλεο δηαθύιαηηε Θαδδαῖε 

ἀισβήηνπο ηνὺο ἐπηδεηνύληαο ηὴλ ζὴλ ἐπηζηαζίαλ. 

 

σκαηηθῶλ κνη θαὶ ςπρηθῶλ παζεκάησλ, ηήξεη ἄηξσηνλ Θαδδαῖε 

κνη ηξηζκάθαξ, ηνῦ θαξθίλνπ πάζνο, ἐλ ιόγῳ ζεξαπεύζαο. 

 

                                        Θενηνθίνλ 

Φώηηζνλ Κόξε, ηήλ αζζελνῦζαλ ςπρήλ κνπ, ζβέζνλ πάζεζη θαὶ 

πιείζηαηο ἁκαξηίαηο, ἵλα ὲ δνμάδσ ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 

 

                          Ὠδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
 

Θαπκάησλ ἐμαηζίσλ, ὲ ὁκνινγνῦκελ, κὴ δηαιάζεο παξέρσλ 

εὐδόθηκα, ἑλὶ ἑθάζηῳ Θαδδαῖε κνη βνεζήκαηα. 

 

Ὡο ζεῖνο ηνῖο ἀλζξώπνηο θαὶ δεηλὸο ἐθθάλησξ, ζαπκαηνπξγὲ θαὶ 

ἐμάξρα Θαδδαῖε κνη, ὑπὲξ ἡκῶλ ηὴλ Σξηάδα ἀεὶ ἱθέηεπε. 

 

Σξηάδνο λῦλ ηῷ ζξόλῳ παξεζηὼο ηξηζκάθαξ, εὐρεηεξίνπο ἀθζόλσο 

πξνζάγαγε, ὑπὲξ ηῶλ πάλησλ δεήζεηο ηῶλ εὐιαβνύλησλ ζε. 

 

                                         Θενηνθίνλ 

Ἀπάιιαμνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, Μῆηεξ Θενηόθε ἐθ ινγηζκῶλ ἀληηζέησλ 

ηνῦ πύζσλνο θαὶ ηὴλ θαξδίαλ κνη Ἄρξαληε δηάζσζνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ 

ἡκῶλ. Σὴλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβίκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο 

ηῶλ εξαθίκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ˙ ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ὲ κεγαιύλνκελ. 

 

Σὴλ ὑςεινηέξαλ ηῶλ νὐξαλῶλ, θαὶ θαζαξσηέξαλ ιακπεδόλσλ 

ἡιηαθῶλ, ηὴλ ιπηξσζακέλελ, ἡκᾶο ἐθ ηῆο θαηάξαο, ηὴλ Γέζπνηλαλ 

ηνῦ θόζκνπ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 
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Ἀπὸ ηῶλ πνιιῶλ κνπ ἁκαξηηῶλ, ἀζζελεῖ ηὸ ζῶκα, ἀζζελεῖ κνπ θαὶ ἡ 

ςπρή˙ πξὸο ὲ θαηαθεύγσ, ηὴλ Κεραξηησκέλελ˙ ἐιπὶο 

ἀπειπηζκέλσλ, ύ κνη βνήζεζνλ. 

 

Γέζπνηλα θαὶ κήηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ, δέμαη παξαθιήζεηο, ἀλαμίσλ 

ῶλ ἱθεηῶλ, ἵλα κεζηηεύζῃο πξὸο ηὸλ ἐθ νῦ ηερζέληα˙ Ὦ Γέζπνηλα 

ηνῦ θόζκνπ γελνῦ κεζίηξηα. 

 

Ψάιινκελ πξνζύκσο νη ηὴλ ὠδήλ, λῦλ ηῇ παλπκλήηῳ, Θενηόθῳ, 

ραξκνληθῶο, κεηὰ ηνῦ Πξνδξόκνπ, θαὶ πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ, δπζώπεη 

Θενηόθε, ηνῦ νἰθηεηξήζαη ἡκᾶο. 

. 

Χάξηλ ἀλαβιύδεηο δῶζα πεγὴ θαὶ ηνὺο ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηο ὡο 

ἰαηξὸο⁻ δίδνπ ἡκῖλ ῥῶζηλ, ἀγάπελ θαὶ ὑγείαλ ηξηζκάθαξε Θαδδαῖε 

ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θεῖνο ἀλεδείρζεο ὡο καζεηὴο, ιακπξόηεηα βίνπ, δηαθαίλσλ ἀπὸ 

παηδὸο θαὶ ηνῖο ζαύκαζί ζνπ πνιινὺο δσνπνίεζαο, ἀμίσο ἐθεκίζζεο, 

κάθαξ Ἰνύδα κνη. 

 

Χαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ ἀδειθὸο θαὶ ηῶλ Βαζηιέσλ ἐγθαιιώπηζκα 

ἱεξὸλ⁻ ραίξεηο ηῶλ ραξίησλ ἡ δσεθόξνο θξήλε, Ἰνύδα κνη 

ηξηζκάθαξ, πάλησλ βνήζεηα. 

 

Νόζνπο ἰαηξεύεηο ὀδπλεξὰο θαὶ θαξθίλνπ λεῖθνο, ραξηζάκελνο 

ζπκπαζῶο, δίδνπ ἡκῖλ ράξηλ, ἐλ βίῳ θαὶ ὑγείαλ, Θαδδαῖε κνη 

πακκάθαξ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Γίδνπ ηὴλ πξεζβείαλ ζνπ πξὸο Χξηζηόλ, ηῷ πηζηῷ ιαῷ ζνπ, ζνὶ 

Θεάδειθε ἱεξέ, δύλακηλ θαὶ πίζηελ, ἀγάπελ θαὶ γαιήλελ θαὶ πᾶζαλ 

εὐζπκίαλ, πξὸο βίνλ κείδνλα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηῷ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ…. 
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                                           Απνιπηίθηνλ. 

                           Ἦρνο α΄. Σὸλ ηάθνλ ζνπ σηήξ. 
Χξηζηνῦ ζὲ ζπγγελῆ, ὧ Ἰνύδα εἰδόηεο θαὶ Μάξηπξα ζηεξξόλ, ἱεξῶο 

εὐθεκνῦκελ, ηὴλ πιάλελ παηήζαληα θαὶ ηὴλ πίζηηλ ηεξήζαληα ὅζελ 

ζήκεξνλ ηὴλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ ἐνξηάδνληεο, ἁκαξηεκάησλ ηὴλ 

ιύζηλ, εὐραῖο ζνπ ιακβάλνκελ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                         Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ὲ λεθξόλ. 
Θεῖνο ἀζινθόξνο γεγνλώο θαὶ ζαπκάησλ πιήζε δσξήζαο, κάθαξ 

Θαδδαῖε κνη, πάζεο θαηαζηάζεσο θαὶ ἀιγεδόλνο πηθξᾶο θαὶ 

δαηκόλσλ θαθώζεσλ θαὶ θαθνδνμίαο θαὶ καγείαο ιύηξσζαο, ηνὺο 

πξνζειζόληαο ζνη ἔρεηο γὰξ πνιιὴλ παξξεζίαλ πξὸο ηὸλ Βαζηιέα 

ηῶλ πάλησλ, ἐθδεηῶλ ἁπάλησλ ηὰ αἰηήκαηα. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, ὁ                                                                            

Θεὸο ἡκῶλ, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 
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