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28 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζηνκ. 

Πξνθνπίνπ ηνῦ ἐλ Σκύξλῃ, γ. Ἰζηδώξαο  
  

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

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

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                    Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ Ἀζιεηὴλ ηῆο εὐζεβείαο ηὸλ κέγαλ, ηῆο ἀιεζείαο ηὸλ 

ζηεῤῥόηαηνλ πύξγνλ, ὁκνινγίαο ζάιπηγγα θαὶ ιύρλνλ θσηόο· 

ᾄζκαζηλ αἰλέζσκελ, ηὸλ Πξνθόπηνλ δεῦηε, ηνύηνπ καθαξίδνληεο, 

ηνὺο γελλαίνπο ἀγῶλαο· ζηνκάξηπο ιέγνληεο Φξηζηνῦ, ἡκᾶο ηῇ 

πίζηεη, ηῇ ζείᾳ ζηεξέσζνλ. 

Δόμα.Τνῦ Πξνθνπίνπ ηῇ εὐζήκῳ ἡκέξᾳ, ηῆο ἑνξηῆο 

ζπλεπηραίξνπζηλ ἅκα, ηὰ ηῶλ Μαξηύξσλ ηάγκαηα, ζίσλ ρνξνί· 

Βάξλαο ηὰ πεξίρσξα, κεηξηθῶο ηε ζθηξηῶζη, ραίξεη ηνῦ Πξνδξόκνπ 

ηε, ἐλ ηῷ Ἄζῳ ἠ Σθήηε, θαὶ ἐμαηξέησο Σκύξλε εὐδνθεῖ, ηνύηνπ ηὸ 

αἷκα, ὡο πινῦηνλ θαηέρνπζα. 

Καὶ 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 Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

 Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Προκόπιον Ὁζιομάρησρα, 

ζέβω. Ἰζιδώρας.  

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

Πξνθόπηνλ ἔλδνμνλ Ἀζιεηήλ, ηῆο πίζηεσο βάζηλ, ηῆο ἀλδξείαο 

ὐπνγξακκόλ, Φξηζηνῦ ηὸλ γελλαῖνλ ζηξαηηώηελ· ζηνκάξηπξα λένλ 

ηηκήζσκελ. 

 

Ῥεκάησλ ἐλζέσλ ζνπ ηαῖο βνιαῖο, ἐθξήκληζαο ςεύδνπο, ηὰ 

ππξγώκαηα ηὰ ζαζξά, θαὶ ὕςσζαο πίζηεσο ηὰ ζθῆπηξα, 

ἀθαηαγώληζηε Μάξηπο Πξνθόπηε. 
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λείξσλ ἀζηάησλ ὡζεὶ ζθηάλ, ηνῦ θόζκνπ ηὴλ δόμαλ, 

ἐζεώξεηο θαὶ ηὴλ ηηκήλ· δηὸ εὐρεξῶο αὐηὰο ἀθῆθαο, θαὶ ηῷ Κπξίῳ 

πξνζῆιζεο Πξνθόπηε. 

Θενηνθίνλ. 

Κπξία θαὶ Δέζπνηλα ηνῦ παληόο, Σὺ εἶ Παλαγία, Θενλύκθεπηε 

Μαξηάκ· ηὸλ πάλησλ γὰξ Κηίζηελ θαὶ Δεζπόηελ, κεηξνπξεπῶο ηαῖο 

ρεξζί Σνπ ἐβάζηαζαο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

ινηξόπσο Κπξίῳ πξνζεισζεὶο Ὅζηε, ἔζηεξμαο ἐμ ὅιεο 

θαξδίαο, Τνύηνπ ηὸ ὄλνκα, θαὶ ἐλ ηῷ Ἄζῳ ἐιζώλ, ηῶλ κνλαδόλησλ 

ηὸ ζρῆκα, ηὸ ζεπηὸλ ἐθόξεζαο, ζεῖε Πξνθόπηε. 

 

Πξνθνπίνπ ηνὺο ἄζινπο ηνὺο ἱεξνὺο ἔζηεςαλ, ηάμεηο 

ἀζσκάησλ Ἀγγέισλ, θαὶ ἐπεζαύκαζαλ, πῶο ηῆο ζαξθὸο ὑπεξβάο, ηὸ 

ἀζζελὲο ἐλ ἀλδξείᾳ, ηῆο ςπρῆο ἐθξόληηζε, ηὴλ ἐπηκέιεηαλ. 

 

Ἰνβόινπ θαθίαλ ηνῦ πηεξληζηνῦ ἔζξαπθαο, ἔλδνμε Πξνθόπηε 

Μάξηπο, ηῇ θαξηεξίᾳ ζνπ, θαὶ ηῇ ἀθάκπηῳ ζπνπδῇ, ηνῦ ζεαξέζηνπ 

ζνπ δήινπ, ηὸλ Σηαπξὸλ ηὸλ ἅγηνλ, ἔζρεο γὰξ ζύκκαρνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξαλῶλ πιαηπηέξα ἡ Σὴ γαζηὴξ γέγνλε, ἄρξαληε Παξζέλε 

Μαξία, Θενραξίησηε, ηὸλ Πνηεηὴλ ηνῦ παληόο, θαὶ Βαζηιέα ηῶλ 

ὅισλ, ἐλ αὐηῇ ἐρώξεζαο, ζείῳ βνπιήκαηη. 

 

λίζρπζνλ, ἡκᾶο πξνθόπηεηλ ἐλ ἔξγνηο ηῆο εὐζεβείαο, θαὶ 

θπιάηηεηλ ζπλεηδεηῶο Θενῦ ηὰ πξνζηάγκαηα, Πξνθόπηε λέε 

ζηνκάξηπο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὴλ πίζηηλ Φξηζηνῦ ἀθξόλσο ἣλ ἠζέηεζαο, ἐλ κέζῳ πνιιῶλ 

ἀλδξείσο ὡκνιόγεζαο, Ἀζιεηὰ Πξνθόπηε· κεηαλνίαο ἄζεηζηνλ 

ἔξεηζκα, ηῆο θαξηεξίαο ἔκςπρε εἰθώλ, ηῆο ζείαο ἀγάπεο ἡ ἀπόδεημηο. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεπηόθξνλα ηύξαλλνλ, ηῇ ζενζνθίᾳ ζνπ ἀπεκώξαλαο, 

ζηνάζιε Πξνθόπηε, ἀιεζείαο θήξπμ ἰζρπξόθσλε. 

 

Οὐδακῶο ζπλερώξεζαο, κέλεηλ ἐλ ηῷ πηαίζκαηη ηῆο 

ἀξλήζεσο· ἀιι’ ἠγέξζεο ὦ Πξνθόπηε, ζεαπηόλ ηε πάιηλ ἐδηόξζσζαο. 

 

Σειαζθόξνο ὡο ἥιηνο, ἐλ ηῇ Σκύξλῃ ἔιακςαο θαὶ ἐθώηηζαο, 

θθιεζίαο ηὰ πιεξώκαηα, ηνῖο γελλαίνηο ἄζινηο ζνπ Πξνθόπηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Θεάλζξσπνλ, Παλαγία Δέζπνηλα ἀπεθύεζαο, ἐλ 

ζαξθὶ θαὶ ἡ ἁγλεία Σνπ, ὡο πξὸ ηόθνπ ἔκεηλελ ἀιώβεηνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὅιῃ ζνπ ςπρῇ, θαὶ θαξδίᾳ ὦ Πξνθόπηε, ἐζηξαηεύζεο ηῷ ηῶλ 

ὅισλ Βαζηιεῖ, θαὶ ἀλεδείρζεο, ζηεθαλίηεο ἀμηέπαηλνο. 

 

Μάξηπο ηνῦ Φξηζηνῦ, πνιπζαύκαζηε Πξνθόπηε, κεηὰ δένπο 

ζνη πξνζπίπησ θαὶ βνῶ· θαηεύζπλόλ κνη, ἐλ Θεῷ ηὰ δηαβήκαηα. 

 

Ἄγακαη ηὰο ζάο, ἀξηζηείαο ὦ Πξνθόπηε, ὅηη κέγαο ἀλεδείρζεο 

Ἀζιεηήο, θαὶ ηῆο ςπρῆο ζνπ, ὑπεξεύμεζαο ηὰ ηάιαληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥήζεηο Πξνθεηῶλ, ἐπὶ Σνὶ Θενραξίησηε, Παλαγία εὗξνλ ηέινο 

ἀζθαιέο· ἐλ Σνὶ γὰξ ηόθνο, θαὶ ἁγλεία ζπλεξκόζζεζαλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τὸ ζῶκά ζνπ, ἱεξὲ Πξνθόπηε, δηὰ πίζηηλ ηνῦ Φξηζηνῦ ηὴλ 

ἁγίαλ, ἣλ ἀδαῶο, ἀπεξλήζεο ηὸ πξῶηνλ, εἰο πνιππιόθνπο βαζάλνπο 

ἐμέδσθαο, βνῶλ Κπξίῳ ηῷ Θεῷ· δη’ ἀγάπελ ηὴλ Σὴλ ζθαγηάδνκαη. 

 

θάλζε ζνη, εὐπξεπὲο ἱκάηηνλ, ὦ Πξνθόπηε ζεηόηαηε Μάξηπο, 

ἐλ νὐξαλνῖο· ἐπηγείνπ γὰξ δόμεο, ηὰο δηαθξίζεηο ἐκθξόλσο 

θαηέιηπεο, γλσξίζαο ὅηη ηνῖο πηζηνῖο, ἐλαπόθεηηαη ζηέθνο 

ἀκάξαληνλ. 
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Ῥαλίζη ζνπ, ηῶλ αἱκάησλ ἤξδεπζαο, ἱεξώηαηε Πξνθόπηε 

Μάξηπο, ζενπξεπῶο, ηὰ ἐδάθε ηῆο Σκύξλεο, ἔλζα ηῷ μίθεη ηὴλ 

θάξαλ ζνπ ηέηκεζαη, γελόκελνο ἀκλὸο Θενῦ, ηνῦ ηῷ αἵκαηη θόζκνλ 

ιπηξώζαληνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλύκθεπηε, Θενηόθε Δέζπνηλα, ηῶλ πηζηῶλ ἡ θξαηαηά 

πξνζηαζία, ῥῦζαη ἡκᾶο, ἐμ ἐρζξῶλ ἀνξάησλ, θαὶ ὁξαηῶλ ηαῖο 

ἀκάρνηο πξεζβείαηο Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο Ἁγλή, ζπκθνξῶλ ἐθ 

παληνίσλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 

λίζρπζνλ, ἡκᾶο πξνθόπηεηλ ἐλ ἔξγνηο ηῆο εὐζεβείαο, θαὶ 

θπιάηηεηλ ζπλεηδεηῶο Θενῦ ηὰ πξνζηάγκαηα, Πξνθόπηε λέε 

ζηνκάξηπο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Μαξηπξίαλ ηὴλ θαηὰ Θεὸλ ἐλαπέδσθαο, ἐλ ηῷ κέζῳ ηῶλ 

Ἀγαξελῶλ ὦ Πξνθόπηε, ἐλαζιήζαο θαξηεξηθῶο γελλαῖε Ἀζιεηά· 

Φξηζηνῦ πίζηηλ γὰξ ηὴλ ἀιεζῆ, δη’ ἀθξνζύλεο ζθνηαζκόλ, ἣλ 

ἠξλήζεο ηὸ πξόηεξνλ, ὕζηεξνλ ἀπνζήθαηο ηνῦ ζείνπ πλεπκαηηθνῦ 

ζνπ, κεηὰ ζπλέζεσο πνιιῆο, ἀδηζηάθησο ὡκνιόγεζαο. 

 

Πξνθείκελνλ. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς ἉγίοιςΑαὐηοῦ.   

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωμεν ὁ Κύριος.  

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο. Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ 

κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ 

πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ ἀλζξώπσλ· παξαδώζνπζη γὰξ 

ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ καζηηγώζνπζηλ 

ὑκᾶο θαὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε ἔλεθελ ἐκνῦ, εἰο 

καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ παξαδώζσζηλ ὑκᾶο, κὴ 

κεξηκλήζεηε πῶο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ 

ὥξᾳ ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ἡκεῖο ἐζηε νἱ ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα 

ηνῦ Παηξὸο ὑκῶλ ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο 

ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα 

ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο· θαί ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ 
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πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο εἰο ηέινο, νὗηνο 

ζσζήζεηαη. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεός... 

Φαίξνηο ραξηηώλπκε, θαὶ θαξηεξόςπρε Μάξηπο, ἱεξὲ 

Πξνθόπηε, Ἀζιεηῶλ ζηεθάλσκα θαὶ ἑδξαίσκα· κνλαζηῶλ ζρῆκα 

γάξ, ηὸ ζεπηὸλ θαὶ κέγα, ἐλ ηῷ Ἄζσλη ἐθόξεζαο, Φξηζηνῦ 

γελόκελνο, ζεία πξνζθνξὰ θαὶ εὐπξόζδεθηνο, εἰο πιάλελ ὀιηζζήζαο 

ηε, πάιηλ ἐλ εὐζύηεηη ἔθζαζαο, ζείαο Βαζηιείαο, ἣλ πόλνηο 

καξηπξίνπ ζνπ ζεπηνῦ, θαὶ ηῶλ αἱκάησλ ηνῖο ῥείζξνηο ζνπ, ἀμίσο 

ἐθέξδηζαο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σειαζθόξνηο ἀθηῖζη, ηῶλ ἐλζέσλ ἀγώλσλ ζνπ, ὦ Πξνθόπηε, 

ἐθώηηζαο ηὴλ Σκύξλελ, εἰο ἣλ ὁκνινγίαλ, ηὴλ ηῆο πίζηεσο ἔδσθαο, 

θαζσξαΐζαο ιακπξῶο, Φξηζηνῦ ηὴλ θθιεζίαλ. 

 

θνπζίᾳ ζνπ γλώκῃ, πξὸο ηὰ ζθάκκαηα ἦιζεο, ηῆο ζείαο 

πίζηεσο, Πξνθόπηε Κπξίνπ, ἀλδξεῖε ζηξαηηῶηα, θαὶ ἀιύγηζηνο 

ἔκεηλελ, ἡ θαξηεξία ἡ ζή, πηθξαῖο ἐλ ἀιγεδόζηλ. 

 

Βηαηόηεηα πᾶζαλ, ηῶλ ἀζέσλ ηπξάλλσλ, ἀπεζθνξάθηζαο, 

ζηεῤῥὲ ζηνκάξηπο, θαὶ λίθαηο εὐπξνζδέθηνηο, ἀδεηιάλδξσο 

ἐδίδαμαο, ηῆο ἀιεζείαο Φξηζηνῦ, Πξνθόπηε ηὸ ζζέλνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ὑπέξηαηνο ζξόλνο, ηνῦ Δεζπόηνπ ηῶλ ὅισλ, Θενραξίησηε, 

Παλύκλεηε Μαξία, ἐβάζηαζαο ρεξζί Σνπ, ηὸλ Θεὸλ ηῶλ Δπλάκεσλ· 

Ὃλ ἐθδπζώπεη ἀεί, ὑπὲξ ηῶλ Σὲ ηηκώλησλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἰδέαηο πάζαηο, ηῶλ ἀιγεηλῶλ ὁκηιήζαο, ζενθόξε Πξνθόπηε 

Μάξηπο, εὗξεο εὐθξνζύλεο, ηὸ θέξδνο εἰο αἰῶλαο. 
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Σηξαηνινγίᾳ, ηῇ ἱεξᾷ ἠξηζκήζεο, ἐλ ηηκῇ ηε θαὶ δόμῃ 

πξεπνύζῃ, δνῦιε ηνῦ Κπξίνπ, Πξνθόπηε ζεόθξνλ. 

 

Ἱιαξσηάηῳ, θαὶ θσηεηλῷ ζνπ πξνζώπῳ, ὦ Πξνθόπηε ιύεηο ηὸ 

ζθόηνο, θαὶ θαζσξαΐδεηο, ηὰ πέξαηα ηνῦ θόζκνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δηθαίσλ ηάμεηο, θαὶ Πξνθεηῶλ αἱ ρνξεῖαη, ἐπὶ Σνὶ Παλαγία 

ζθηξηῶζη, θαὶ ραξνπαξόρνπ, πιεξνῦληαη εὐθξνζύλεο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡο ὄξζξνο ὡο ἡκέξα, ζείαο εὐινγίαο, ἡ ἱεξά ζνπ ἐπέζηε, ἡκῖλ 

ἑνξηή, ζηνκάξηπο Κπξίνπ, κάθαξ Πξνθόπηε. 

 

Ῥηδόζελ ηὰο ἀθάλζαο, ἔηεκεο ηῆο πιάλεο, κεηὰ ζπνπδῆο 

θηινηίκνπ, ηὴλ πίζηηλ Φξηζηνῦ, θαιῶο Πξνθόπηε Μάξηπο, 

θηιεξγαζάκελνο. 

 

Ἀλδξείᾳ ζνπ θξνλήζεη, ἔθεξεο βαζάλσλ, ηῶλ πνιππιόθσλ ηὰ 

ἄιγε, Σηαπξὸλ ηνῦ Φξηζηνῦ, ὡο θξαηαηόηαηνλ ὅπινλ, ἔρσλ 

Πξνθόπηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σνὶ πξέπεη ἐμαηξέησο, δόμα Θενηόθε, θαὶ Σνὶ ἁξκόδνπζηλ 

ὕκλνη, θαὶ ζεῖαη ᾠδαί· ηὸλ ὑπεξύκλεηνλ Λόγνλ, Σὺ γὰξ ἐθύεζαο. 

 

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. 

 

Φαίξνηο γελλαηόηαηε Ἀζιεηά, θιένο ηῶλ ζίσλ, ηῶλ 

Μαξηύξσλ ἡ θαιινλή· ραίξνηο ἀιεζείαο, ἰζρὺο θξαηαηνηάηε, ηῆο 

πίζηεσο ὁ πύξγνο, ζεῖε Πξνθόπηε. 

 

Ἄγε δὴ θηιένξηνη ἐλ ραξᾷ, ἄζινπο Πξνθνπίνπ, 

Φξηζηνκάξηπξνο ἱεξνῦ, ζηέςσκελ ἐλ ὕκλνηο, αὐηνῦ ηε θαη’ ἀμίαλ, 

ηὸλ δῆινλ εὐζεβείαο, ἐπηδειώζσκελ. 
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Ἴλδαικα εἰδώισλ ηὸ ἀζηαζέο, πέπησθελ εἰο ράνο ἀπσιείαο 

θαὶ ζπληξηβῆο, ζνῦ ηαῖο ἀξηζηείαηο, Πξνθόπηε γελλαῖε, θαὶ πίζηεσο 

ὑςώζε, θέξαο ηὸ ηίκηνλ. 

 

Ῥείζξνηο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ ηῶλ ζεπηῶλ, πόιηο ἡ ηῆο Σκύξλεο, 

ἡγηάζζε ζενπξεπῶο, θαὶ ἐλ εὐθξνζύλῃ, Πξνθόπηε ζθηξηῶζα, ηῆο 

λίθεο ζνη πξνζθέξεη, ηὰ βξαβεπηήξηα. 

 

Ἕλα ἐλ πξνζώπνηο ηξηζὶ Θεόλ, ζέβσ θαὶ ιαηξεύσ, ζπλδνμάδσ 

θαὶ πξνζθπλῶ, ἄλαξρνλ Παηέξα, Υἱόλ ηε θαὶ ηὸ Πλεῦκα, Πξνθόπηε 

ηπξάλλνηο, ἔκπξνζζελ ἔθξαδεο. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ 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 Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα 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 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. 

 

 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Φαίξνηο, ζηξαηηῶηα ηνῦ Φξηζηνῦ, πίζηεσο ἁγίαο ηὸ ζζέλνο, 

ηῆο εὐςπρίαο θαλώλ, ιύρλε ἱιαξώηαηε, ηῆο θαξηεξίαο ηε, ηῆο 

ἀζιήζεσο ζηάζκε ηε, ηῆο ζείαο ἀγάπεο, πύξγνο ὑςειόηαηνο, θαὶ 

ἀθαζαίξεηνο· ραίξνηο ηῶλ ζίσλ ηὸ ζέβαο, δόμα εὐθιεὴο ηῶλ 

Μαξηύξσλ, ἀμηνκαθάξηζηε Πξνθόπηε. 

 

Δέζπνηλα 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. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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