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30 Ινπλίνπ Παξάθιεζε Αγίσλ Απνζηόισλ 

πμίδια ημο Γεναζίιμο Μμκαπμύ Μζηναβζακκακίημο. 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

Χαικόο ξκβ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαζ επέθακεκ διίκ, εοθμβδιέκμξ μ ενπόιεκμξ εκ 

μκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Σςκ Απμζηόθςκ δςδεηάνζειε δήιε, μζ ημο ςηήνμξ Μαεδηαί ηαζ 

αοημπηαζ, οπέν διώκ πνεζαεύζαηε πνμξ Κύνζμκ, νύεζεαζ εηάζημηε, 

πεζναζιώκ ηαζ ηζκδύκςκ, ηαζ δζδόκαζ άθεζζκ, δοζςπμύιεκ 

πηαζζιάηςκ, ημζξ πνμζζμύζζ πίζηεζ αηθζκεί, ηδ πνμζηαζία οιώκ 

αλζάβαζημζ. 

Θενηνθίνλ. 

Οο ζζςπήζμιεκ πόηε, Θεμηόηε… 

 

Χαικόο λ (50) 

Δθέδζμκ ιε, μ Θεόξ,… 

Δίηα ράθθμιεκ ηαξ Ωδάξ ημο Κακόκμξ. 

Ψδή α . Ήρνο πι. δ . Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Ζθίμο αηηίκεξ ημο κμδημύ, Υνζζημύ ημο ςηήνμξ, ηαζ Απόζημθμζ 

εαοιαζημί, παεώκ ιμο ζηεδάζαηε ημ ζηόημξ, ηαζξ θςηαοβέζζκ οιώκ 

παναηθήζεζζκ. 

Αηνόηδξ ηοβπάκμκηεξ Μαεδηώκ, ς Πέηνε ηαζ Παύθε, αηαεάνηςκ 

διάξ παεώκ, νύζαζεε οιώκ ηαζ ζηεζίαζξ, ηαζ πμθοηνόπςκ ηζκδύκςκ 

ηαζ εθίρεςκ. 
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Πδβάγμκηεξ ύδςν ημ ηαεανόκ, γςήξ αζςκίμο, δςδεηάνζειμζ 

Μαεδηαί, πμηίζαηε κάια ζςηδνίαξ, ημοξ ηδημιέκμοξ αζπιώ 

πανααάζεςκ. 

Θενηνθίνλ 

Ο πάκηςκ Γεζπόηδξ ηαζ Πμζδηήξ, εη ζμο εζανηώεδ, ηαζ δζέζςζε 

ημκ Αδάι, ς πνέζαεοε Κόνδ Θεμιήημν, ζώζαζ ηαιέ αιανηίαζξ 

μθθύιεκμκ. 

                             Ψδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

ςηδνίαξ πνμξ ηνίαμκ, ηαζ πνμξ γςήκ ηνείηημκα, ζοκ ης ζενώ 

Ηαηώας, Ακδνέα πάκζμθε, ηαεμδδβήζαηε, ημοξ αδζζηάηης ηανδία, 

ηδκ οιώκ αμήεεζακ, αζημύκηαξ πάκημηε. 

Σςκ επενώκ ηαξ εθόδμοξ, ηαξ ηαε ἠιῶκ θύζαηε, ηαζ πεζναηδνίςκ 

πμζηίθςκ, διάξ θοηνώζαζεε, ς Ηςάκκδ ζμθέ, ζοκ ης Φζθίππς ης 

εείς, ςξ ιεζίηαζ ιέβζζημζ, διώκ πνμξ Κύνζμκ. 

Οθζηή δζακμία, πίζηεζ οιίκ ζπεύδμιεκ, δώδεηα Υνζζημύ 

ιοζημθέηηαζ, ηαζ ακαηνάγμιεκ εη πάζδξ εθίρεςξ, ηαζ αζεεκείαξ ηαζ 

αθάαδξ, αζζκείξ θοηνώζαζεε, διάξ δεόιεεα. 

Θενηνθίνλ 

Λοηνςηήκ ηαζ ςηήνα, πάκηςκ ανμηώκ ηέλαζα, εη ηςκ ζςκ 

απνάκηςκ αζιάηςκ, Υνζζηόκ Πακύικδηε, ηδξ ηςκ δαζιόκςκ ιε, 

επζδνμιήξ ηαζ ιακίαξ, θύηνςζαζ ιε δέμιαζ, ηδ ζδ πνδζηόηδηζ. 

Γζαζςζμκ μ δςδεηάνζειμξ ανζειόξ δήιμξ ηςκ Απμζηόθςκ, από 

πάζδξ επζθμνάξ ηαζ ηαηώζεςξ, ημοξ πνμζζόκηαξ ηδ εεία οιώκ 

πνεζαεία. 

Δπζαθερμκ εκ εοιεκεία Πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίαζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 
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                                 Ήρνο β . Πξέζβεηα ζεξκή. 

Πνμζηάηαζ διώκ, ηαζ εείμζ ακηζθήπημνεξ, Υνζζημύ Μαεδηαί, 

οπάνπμκηεξ ιδ παύζδζεε, απαύζηςξ εηθοηνμύιεκμζ, ηςκ εκ αίς 

δεζκώκ πενζζηάζεςκ, ημοξ ηδ αβία οιώκ ανςβή, εκ πίζηεζ ηαζ πόες 

ηαηαθεύβμκηαξ. 

Ψδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ωξ αζηένεξ αείθςημζ, ζοκ Βανεμθμιαίς Θςιά ιαηάνζε, ης θςηί 

ηςκ πνεζαεζώκ οιώκ, θύζαηε ημκ γόθμκ ηδξ ηανδίαξ ιμο. 

Νόις εείς θαιπνύκαηε, μζα κμιμεέηαζ ηδξ εείαξ πάνζημξ, ζοκ 

Μαηεαίς Μάνηε έκδμλε, ημοξ ηδ θςηαοβεία οιώκ ζπεύδμκηαξ. 

Υάνζκ εείακ ηαζ έθεμξ, δώδεηα Απόζημθμζ ζενώηαημζ, ηαζ 

πηαζζιάηςκ απμθύηνςζζκ, πανά ημο Υνζζημύ διίκ αζηήζαζεε. 

Θενηνθίνλ 

Αεζπάνεεκε Γέζπμζκα, πάζδξ ιεεμδείαξ ημο πμθειήημνμξ, ηδκ 

ηανδίακ ιμο απάθθαλμκ, ηαζ θςηί ιε εείς ηαηαθάιπνοκμκ. 

Ψδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Ρύζαζεε διάξ, μ Ημύδαξ μ εεάδεθθμξ, ηαζ Λμοηάξ μ ιοζημβνάθμξ μ 

ζμθόξ, επδνείαξ ημο δμθίμο πμθειήημνμξ. 

Ίαζαζ ςηήν, ηδξ ροπήξ ιμο ηα ζοκηνίιιαηα, ηαζξ πνεζαείαζξ ηςκ 

ηθεζκώκ ζμο Μαεδηώκ, ίιςκμξ ηε ηαζ Μαηεία ημο εεμθνμκμξ. 

ύζηδια ζεπηόκ, δςδεηάνζειμζ Απόζημθμζ, ηαξ ιονίαξ ημο επενμύ 

επζδνμιάξ, ηαε ἠιῶκ ηαηαζοκηνίραηε δεόιεεα. 

Θενηνθίνλ 

Μήηεν ημο Θεμύ, Θεμηόηε Αεζπάνεεκε, εη ιαηαίςκ εκκμζώκ ηαζ 

θμβζζιώκ, ηδκ ηανδίακ ηαζ ημκ κμοκ ιμο απμηάεανμκ. 
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Ψδή ζη’. Τελ δέεζηλ. 

Δη πάζδξ, επζαμοθήξ ηαζ απάηδξ, ηαζ δεζκώκ πεζναηδνίςκ ημο αίμο, 

Πέηνε ηαζ Παύθε αοημπηαζ Κονίμο, αεί θοηνμύζεε ημοξ πίζηεζ 

πνμζπίπημκηαξ, ηδ εαοιαζηή επζζημπή, ηδξ οιώκ ιεζζηείαξ πνμξ 

Κύνζμκ. 

ανηόξ ιμο, ηαξ παθεπάξ αννςζηίαξ, ηαζ ροπήξ ηαξ αθμνήημοξ 

μδύκαξ, ηδ δεδμιέκδ οιίκ ελμοζία, ς Ηςάκκδ ηαζ εείε Ηάηςαε, βόκμζ 

ανμκηήξ πακεοηθεείξ, εεναπεύζαηε εάηημκ ιαηάνζμζ. 

Καηίακ, ηδκ ηαε ἠιῶκ ημο Βεθίαν, δςδεηάνζειε πμνεία αβία, ηςκ 

ημο Υνζζημύ ζενώκ Απμζηόθςκ, ηαηαζοκηνίραηε ηάπμξ δεόιεεα, ηαζ 

ηοαενκήζαηε διάξ, πνμξ θζιέκα εείμο εεθήιαημξ. 

Θενηνθίνλ 

Δηέπεδ, εη ηςκ αβκώκ ζμο αζιάηςκ, μ ηα όκηα εη ιδ όκηςκ πμζήζαξ, 

εκ διεηένα ιμνθή Θεμηόηε, δζ εὐζπθαπκίαξ απένακημκ πέθαβμξ, ηαζ 

έζςζεκ εη ηδξ ανάξ, ημοξ οικμύκηαξ ημκ άθναζημκ ηόημκ ζμο. 

Γζαζςζμκ μ δςδεηάνζειμξ δήιμξ ηςκ Απμζηόθςκ, από πάζδξ 

επζθμνάξ ηαζ ηαηώζεςξ, ημοξ πνμζζόκηαξ ηδ εεία οιώκ πνεζαεία. 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

Ήρνο β’. Ταηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ω δςδεηάξ Απμζηόθςκ δ πακηζιμξ, ηδ Πακαβία Σνζάδζ 

πνεζαεύζαηε, ημο νύεζεαζ πόκςκ ηαζ εθίρεςκ, ημοξ ηδ πνεζαεία 

οιώκ ηαηαθεύβμκηαξ, ς Μύζηαζ ηδξ εείαξ πνδζηόηδημξ. 

Πξνθείκελνλ. 

Δζξ πάζακ ηδκ βδκ ελήθεεκ μ θεόββμξ αοηώκ, ηαζ εζξ ηα πέναηα ηδξ 

μζημοιέκδξ ηα νήιαηα αοηώκ. 

Σηηρ.: Οζ μονακμί δζδβμύκηαζ δόλακ Θεμύ, πμίδζζκ δε πεζνώκ αοημύ 

ακαββέθθεζ ημ ζηενέςια. 
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Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ (ζ , 36. η , 1-8). Παξάθιεζε Αγίσλ 

Απνζηόισλ 

Σς ηαζνώ εηείκς, ζδώκ μ Ηδζμύξ ημοξ όπθμοξ, εζπθαπκίζεδ πενί 

αοηώκ, όηζ ήζακ εηθεθοιέκμζ, ηαζ εννζιέκμζ ςξ πνόααηα ιδ έπμκηα 

πμζιέκα. Καζ πνμζηαθεζάιεκμξ ημοξ δώδεηα Μαεδηάξ αοημύ, 

έδςηεκ αοημίξ ελμοζίακ πκεοιάηςκ αηαεάνηςκ, ώζηε εηαάθθεζκ 

αοηά, ηαζ εεναπεύεζκ πάζακ κόζμκ ηαζ πάζακ ιαθαηίακ. Σςκ δε 

δώδεηα Απμζηόθςκ ηα μκόιαηα εζζζ ηαύηα πνώημξ ίιςκ μ 

θεβόιεκμξ Πέηνμξ, ηαζ Ακδνέαξ μ αδεθθόξ αοημύ Ηάηςαμξ μ ημο 

Εεαεδαίμο, ηαζ Ηςάκκδξ μ αδεθθόξ αοημύ Φζθμππμξ ηαζ 

Βανεμθμιαίμξ Θςιάξ ηαζ Μαηεαίμξ μ ηεθώκδξ Ηάηςαμξ μ ημο 

Αθθαίμο, ηαζ Λεαααίμξ μ επζηθδεείξ Θαδδαίμξ ίιςκ μ Κακακίηδξ, 

ηαζ Ημύδαξ μ Ηζηανζώηδξ, μ ηαζ παναδμύξ αοηόκ. Σμύημοξ ημοξ 

δώδεηα απέζηεζθεκ μ Ηδζμύξ, παναββείθαξ αοημίξ, θέβςκ εζξ μδόκ 

εεκώκ ιδ απέθεδηε, ηαζ εζξ πόθζκ αιανεζηώκ ιδ εζζέθεδηε 

πμνεύεζεε δε ιάθθμκ πνμξ ηα πνόααηα ηα απμθςθόηα μίημο Ηζναήθ. 

Πμνεοόιεκμζ δε ηδνύζζεηε θέβμκηεξ όηζ ήββζηεκ δ ααζζθεία ηςκ 

μονακώκ. Αζεεκμύκηαξ εεναπεύεηε, θεπνμύξ ηαεανίγεηε, κεηνμύξ 

εβείνεηε, δαζιόκζα εηαάθθεηε δςνεάκ εθάαεηε, δςνεάκ δόηε. 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαζξ ηςκ Απμζηόθςκ, πνεζαείαζξ Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαζξ ηδξ Θεμηόημο πνεζαείαζξ, Δθεήιμκ, ελάθεζρμκ ηα πθήεδ, ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ. 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίπμξ: Δθεήιμκ, εθέδζμκ ιε μ Θεόξ ηαηά ημ ιέβα έθεόξ ζμο ηαζ 

ηαηά ημ πθήεμξ ηςκ μζηηζνιώκ ζμο ελάθεζρμκ ημ ακόιδιά ιμο. 

Γήιε δςδεηάνζειε, ηςκ ζενώκ Απμζηόθςκ, ηδξ ζμθίαξ όνβακα, ημο 

Αβίμο Πκεύιαημξ εείμζ νήημνεξ, μζ ηδκ βδκ άπαζακ, πίζηεςξ ης 

θέββεζ, ζενώξ ηαηαθςηίζακηεξ, πμθθήκ ςξ έπμκηεξ, πνμξ ημκ 
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Βαζζθέα ηαζ Κύνζμκ, ηδκ παννδζίακ έκδμλμζ, ίθεςκ αοηόκ 

απενβάζαζεε, πάζζ ημζξ εκ πίζηεζ, πνμζηνέζμοζζκ οιώκ ηδ ανςβή, 

ηαζ ελαζημύζζκ εηάζημηε, οιώκ ηδκ ακηίθδρζκ.. 

Ψδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Παεδιάηςκ ηδκ θθόβα, επμιανίαζξ αβίαζξ Ακδνέα έκδμλε, ηαζ 

Φίθζππε ηνζζιάηαν, ζαέζαηε δοζςπμύιεκ, ηςκ αμώκηςκ εηάζημηε μ 

ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Δη παεώκ ηαζ ηζκδύκςκ, ακςηένμοξ ηδνείηε διάξ δεόιεεα, ζμθέ 

Βανεμθμιαίε, Θςιά ηε εεδβόνε, ίκα πόες ηναοβάγςιεκ μ ηςκ 

Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Γεςνβμί εεδβόνμζ, αιπεθώκμξ ημο εείμο ζμθμί Απόζημθμζ, κεώζαηε 

ανόηνς, ης εείς ηαξ ηανδίαξ, ηςκ αμώκηςκ εηάζημηε μ ηςκ 

Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Θενηνθίνλ 

Δκ μδύκδ ηανδίαξ, ζμζ πνμζπίπης Πανεέκε, ηαζ ακαηνάγς ζμζ 

παεώκ ηδξ ηονακκίδμξ, απάθθαλμκ ημκ κμοκ ιμο, ηαζ αμώκηα ιε 

μίηηεζνμκ μ ηςκ Παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 

Ψδή ε’. Τνλ Βαζηιέα. 

Ρείενμζξ αΰθμζξ, ηδκ λδνακεείζακ ροπήκ ιμο, ηαηανδεύζαηε 

Μαηεαίε εεδβόνε, ηαζ Μάνηε εεμθνμκ, ςξ Μαεδηαί Κονίμο. 

Αηηίζζ εείαζξ, οιώκ ηδξ εείαξ πνεζαείαξ, ηαηαοβάζαηε διώκ ηαξ 

δζακμίαξ, ίιςκ εεδβόνε, Λμοηά ηε ηαζ Μαηεία. 

ύζηδια εείμκ, ηςκ ζενώκ Απμζηόθςκ, δςδεηάηνμοκε πδβή ηδξ 

Δηηθδζίαξ, αθύζαηε ιμζ ύδςν, γςήξ ηδξ αεακάημο. 

Θενηνθίνλ 

Ίαζαζ Κόνδ, ηδκ αζεεκμύζακ ροπήκ ιμο, αιανηήιαζζ ηαζ θμβζζιμίξ 

αηόπμζξ, ίκα ζε δμλάγς, ηδκ Κεπανζηςιέκδκ.. 
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Ψδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μδ παύζδζεε πνεζαεύεζκ, οπέν διώκ Κονίς, Πέηνε ηαζ Παύθε, 

Ακδνέα Ηάηςαε, ςξ ακ γςήξ ηδξ αθήηημο αλζςεείδιεκ. 

Οζ ιύζηαζ ημο ςηήνμξ, ιάηαν Ηςάκκδ, Βανεμθμιαίε Ημύδα ηαζ 

Φίθζππε, Θςιά Λμοηά ηαζ Μαηεαίε διάξ θνμονήζαηε. 

Τρίζημο παναζηάηαζ, Μάνηε ηαζ Μαηεία, ηαζ εείε ίιςκ απαύζηςξ 

πνεζαεύεηε, αιανηδιάηςκ δζδόκαζ διίκ ζοβπώνδζζκ. 

Θενηνθίνλ 

Τπέν ηςκ πνμζηοκμύκηςκ, ημκ θνζηηόκ ζμο ηόημκ, δζ μὐ θεμνάξ ηαζ 

εακάημο εννύζεδιεκ, οπεναβία Πανεέκε απαύζηςξ πνέζαεοε. 

Άλζμκ εζηίκ ςξ αθδεώξ, ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. Σδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Υενμοαίι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

εναθίι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημύζακ ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 

Υαίνμζξ Απμζηόθςκ δ δςδεηάξ, ηδξ μζημκμιίαξ ημο ςηήνμξ 

ιοζηαβςβμί παίνεηε θςζηήνεξ, απάζδξ μζημοιέκδξ, ζμθίαξ 

οπενηόζιμο, εκδζαζηήιαηα. 

Πέηνμκ Παύθμκ Μάνημκ ηαζ ημκ Λμοηάκ, Μαηεαίμκ Ακδνέακ, 

Ηςάκκδκ ηε ηαζ Θςιάκ, ηαζ Βανεμθμιαίμκ, ηαζ Φίθζππμκ Ημύδακ, 

ηαζ ίιςκα Μαηείακ, ύικμζξ ηζιήζςιεκ. 

Μύζηαζ ημο ςηήνμξ ηαζ Μαεδηαί, ημο ζανηί θακέκημξ, 

ηαεςνάεδηε αθδεώξ, ηαζ ηςκ μονακίςκ, επόπηαζ ιοζηδνίςκ, 

Απόζημθμζ Κονίμο, εεμεζδέζηαημζ. 

Ρύζαζεε ηζκδύκςκ ηαζ πεζναζιώκ, ηαζ πάζδξ ακάβηδξ 

δςδεηάνζειμζ Μαεδηαί, ημο Παιααζζθέςξ, οιώκ ηαζξ ζηεζίαζξ, ημοξ 

ηδ ζεπηή πνεζαεία, οιώκ πνμζηνέπμκηαξ. 
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Υαίνεηε ηδξ πάνζημξ εδζαονμί, ηαζ ηςκ εκ ης ζηόηεζ, θαιπαδμύπμζ 

ηαζ μδδβμί παίνεηε πνμζηάηαζ, Υνζζημύ ηδξ Δηηθδζίαξ, ηαζ αμδεμί 

απάκηςκ, εείμζ Απόζημθμζ. 

Έπμκηεξ ιεβίζηδκ πνμξ ημκ Υνζζηόκ, παννδζίακ όκηςξ, 

δςδεηάνζειμζ Μαεδηαί, αεί δοζςπείηε, παεώκ δζδόκαζ θύζζκ, ηαζ 

άθεζζκ πηαζζιάηςκ, διίκ δεόιεεα. 

Πάζαζ ηςκ Αββέθςκ αζ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

Τν Τξηζάγηνλ… 

 

Απόζημθμζ Άβζμζ πνεζαεύζαηε ης εθεήιμκδ Θεώ ζκα πηαζζιάηςκ 

άθεζδκ πνεζαεύζαηε πανάζπμζ ηαζξ ροπαίξ διώκ 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο, β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Μύζηαζ ηαζ Απόζημθμζ Υνζζημύ, μζ ηδξ Δηηθδζίαξ θςζηήνεξ, 

αεζθαιπέζηαημζ, δήιε δςδεηάνζειε, ηαζ εεμζύθθεηηε, ηαξ δεήζεζξ 

πνμζδέλαζεε, διώκ δοζςπμύιεκ, ηαζ ιδ δζαθίπδηε, Υνζζηώ 

πνεζαεύμκηεξ, όπςξ πεζναζιώκ ηαζ ηζκδύκςκ, ηαζ πεζναηδνίςκ 

πακημίςκ, πάκημηε νοώιεεα δεόιεεα. 

Γέζπμζκα πνμζδελαζ, ηαξ δεήζεζξ ηςκ δμύθςκ ζμο, ηαζ θύηνςζαζ 

διάξ, από πάζδξ ακάβηδξ ηαζ εθίρεςξ. 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο, εζξ ζε ακαηίεδιζ, Μήηεν ημο Θεμύ, θύθαλμκ 

ιε οπό ηδκ ζηέπδκ ζμο. 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 




