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8 Ινπιίνπ Παξάθιεζε Μεγαινκάξηπξνο              

ΑΓΙΟΤ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ 

 

Γη' ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Kύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. 

 

 

ΦΑΛΜΟ 142 (ΡΜΒ’)Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σὸλ ἀγαπήζαληα ζεξκῶο ηὸλ Δεζπόηελ, θαὶ καξηπξίνπ ἐλδύζεληα 

ηὴλ ριαῖλαλ, δεῦηε πηζηνὶ βνήζσκελ ἐθ βάζνπο ςπρῆο· θύιαηηε 

Πξνθόπηε ζηξαηειάηα Κπξίνπ, πάληαο ηνὺο πξνζηέξρνληαο ἐθ 

θαξθίλνπ θαὶ πιάλεο, θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ῥῦζαη ζαπκαζηὲ, θαὶ ἐμ 

ὀδόλησλ ηνῦ δξάθνληνο πάληηκε. 

Γόμα Παηξὶ θαη Τἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί θαὶ εἰο 

ηνύο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηὲ, Θενηόθε, …. 

ΦΑΛΜΟ 50 (Ν’) 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

 

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

Πξνζηάηεπζνλ πάληαο ζαπκαηνπξγέ, ἐθ λόζσλ πνηθίισλ θαὶ 

θηλδύλσλ παληνεηδῶλ, ὑγείαλ παξάζρνπ ζεεγόξε, θαὶ πξνθνπὴλ βίνπ 

κάξηπο Πξνθόπηε. 

 

Εἰξήλεπζνλ κάξηπο ζαπκαηνπξγέ, ςπρὴλ ηὴλ ἀζιίαλ ἣλ ἐκόιπλα 

πεξηζζῶο. Δηὸ θαηαθεύγσ ζνη ηξηζκάθαξ θαὶ ἐμαηηνῦκαη βνήζεηαλ 

ἅγηε. 
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Ννζήζαο ἐθ πάλησλ ὀδπλεξῶο, πξὸο ζὲ θαηαθεύγσ ηὸλ ἀιάλζαζηνλ 

ἰαηξὸλ θαὶ ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ αἰηνῦκαη· κάξηπο Κπξίνπ θαὶ ζεῖε 

Πξνθόπηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ννζνῦληα ηὸ ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρήλ, ἐπηζθνπῆο ζείαο θαὶ πξνλνίαο 

ηῆο παξὰ ζνῦ, ἀμίσζνλ, κόλε Θενκῆηνξ, ὡο ἀγαζὴ ἀγαζνῦ ηε 

ινρεύηξηα. 

ᾨδὴ γ´. Ούξαλίαο άςῖδνο. 

Ἱθεηεύσ ζε κάξηπο θαὶ ζεῖε Πξνθόπηε, παξάζρνπ ἡκῖλ Θενθόξε 

πᾶζαλ βνήζεηαλ, ηνῖο εὐθεκνῦζη θσζηὴξ θαὶ θαηαθεύγνπζη πόζῳ 

πεηξαζκῶλ ἀπάιιαμνλ ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ. 

 

Ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ηῶλ δεηλῶλ ιύηξσζαη, ηνὺο πξόο ζε 

πξνζπίπηνληαο πίζηεη, κάθαξ Πξνθόπηε. Παξάζρνπ πᾶζη ζνθὲ, 

ἁκαξηεκάησλ ηὴλ γλῶζηλ θαὶ ἐθ πιάλεο δαηκόλσλ, ηάρνο 

ἐμάξπαζνλ. 

 

Πξνζηαζίαλ θαὶ ζθέπελ ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο αἰηνῦκαη πακκάθαξ 

θαὶ ζεῖε, ὄλησο Πξνθόπηε. Ἐθθάζαξόλ κε ζνθὲ θαὶ ηῶλ παζῶλ ηαῖο 

ιηηαῖο ζνπ, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ ζῶζνλ ἱθέηελ ζνπ, 

 

Θενηνθίνλ- 

Χαιεπαῖο ἀῤῥσζηίαηο θαὶ λνζεξνῖο πάζεζηλ, ἐμεηαδνκέλῳ Παξζέλε, 

ζύ κνη βνήζεζνλ· ηῶλ ἰακάησλ γὰξ ἀλειιηπῆ ζε γηλώζθσ, 

ζεζαπξόλ Παλάκσκε, ηὸλ ἀδαπάλεηνλ. 

 

Δηάζσζνλ ἀπὸ θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Θενθόξε, ὅηη πάληεο 

ζεκλνπξεπῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄγξππλνλ θύιαθά ηε θαὶ 

ῥύζηελ. 

 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ... 
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Αἴηεζηο θαὶ ηὸ θάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πιεόλησλ ζσηήξ, ὁδνηπνξνύλησλ ζύκκαρνο, πελζνύλησλ ραξά, 

λνζνύλησλ ἰαηήξηνλ, ἐδείρζεο Πξνθόπηε. Δηό ζνη πξνζπίπηνκελ 

Ἅγηε, αἰηνῦληεο ράξηλ ηὴλ ζὴλ δαςηιὴλ ἐλ πάζαηο ηνῦ βίνπ 

πεξηζηάζεζηλ. 

 

ᾨδὴ δ´. Δίζαθήθνα Κύξηε. 

Μνιπζκῶλ ἀπνθάζαξνλ, ηὴλ ςπρήλ κνπ κάξηπο ζεκλέ Πξνθόπηε, 

θαὶ παληνίαο λόζνπ θαὶ βιάβεο ῥῦζαη ζαπκαζηὲ, ἡκᾶο ηνὺο δνύινπο 

ζνπ. 

 

Σῆο θνιάζεσο ἄμηνο, ἀιεζῶο ὁ ηάιαο Θεόθξνλ γέγνλα, δηὸ ηξέκσ ὁ 

ἀλάμηνο, θαὶ πξνζηξέρσ ζαπκαζηὲ ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Ἰαηξὸο ὁ ἀιάλζαζηνο, ἀλεδείρζεο κάξηπο Χξηζηνῦ Πξνθόπηε, ζὺ 

ηνὺο πόλνπο θαηαπξάϋλνλ, θαὶ ὑγείαλ δώξεζαί κνη Ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οἱ ἐιπίδα θαὶ ζηήξηγκα θαὶ ηῆο ζσηεξίαο ηεῖρνο ἀθξάδαληνλ, 

θεθηεκέλνη ζε Παλύκλεηε, δπζρεξείαο πάζεο ἐιθπηξνύκεζα. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φξνύξεζνλ ἡκᾶο, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ καθάξηε, θαὶ ηνὺο ζνὺο 

δνύινπο ζθέπε κάξηπο ζεκλέ, θαὶ ἐμ ὀδόλησλ ἐρζξνῦ, ζὺ ζνθὲ 

ἐμάξπαζνλ. 

 

Νόζσλ ἰαηξόο, ἀλεδείρζεο κέγαο Ἅγηε, θαὶ πάλησλ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ, 

ζὺ θξνπξόο, ἀζπὶο θαὶ ηεῖρνο ἀπόξζεηνλ, ζεκλὲ Πξνθόπηε. 

 

Ῥῦζαί κε δεηλῶλ, θαὶ ζηελώζεσο Πξνθόπηε, ἐθ λόζσλ θαὶ ζιίςεσλ 

θαὶ ζπκθνξῶλ, ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ κάθαξ, θιεηλὲ ἀπάιιαμνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῶλ παζῶλ κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο ζνπ 

ἀμηώζαζα, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ παξάζρνπ κνη. 

 

ᾨδὴ ζη´. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Καξθίλνπ, θαὶ αἰθληδίνπ ζαλάηνπ, δηαθύιαμόλ κε ζὺ ζηξαηειάηα, 

θαὶ ἐθ παζῶλ, θαὶ δεηλῶλ ἀιγεδόλσλ, ῥῦζαη ηὸλ δνῦιόλ ζνπ κάθαξ 

Πξνθόπηε, θαὶ ζῶζνλ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο, ἐθ παγίδσλ ηνῦ ὄθεσο Ἅγηε. 

 

σκάησλ, ζεξαπεπηὴλ θαινῦκέλ ζε, ὀξζνδόμσλ ἡ πιεζὺο Θενθόξε, 

θαὶ ηῶλ ςπρῶλ ἰαηξὸλ θαὶ πξνζηάηελ, θαὶ ηῶλ ἐλ ζιίςεη θαὶ δάιαηο 

πξνπύξγηνλ, Πξνθόπηε ζαπκαηνπξγέ, ηῶλ πηζηῶλ ζὺ ζηεῤῥὸλ 

θαηαθύγηνλ. 

 

Ἐλ θιίλῃ, λῦλ ἀζζελῶλ θαηάθεηκαη, ὁ παλάζιηνο ἱθέηεο ζνπ κάξηπο, 

θαὶ ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ κάθαξ αἰηνῦκαη, ἣλ δώξηζαί κνη ηαρέσο 

Πξνθόπηε, θαὶ πᾶζαλ ιύπελ ηῆο ςπρῆο, ἀπ᾿ ἐκνῦ ἀπνδίσμνλ Ἅγηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐλ θιίλῃ λῦλ ἀζζελῶλ θαηάθεηκαη, θαὶ νὐθ ἔζηηλ ἴαζηο ηῇ ζαξθί 

κνπ, ἀιι᾿ ἡ Θεὸλ θαὶ σηῆξα ηνῦ θόζκνπ, θαὶ ηὸλ ιπηῆξα ηῶλ 

λόζσλ θπήζαζα, ζνῦ δένκαη ηῆο ἀγαζῆο· ἐθ θζνξᾶο λνζεκάησλ 

ἀλάζηεζνλ. 

 

Δηάζσζνλ ἀπὸ θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ Θενθόξε, ὅηη πάληεο 

ζεκλνπξεπῶο πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο ἄγξππλνλ θύιαθά ηε θαὶ 

ῥύζηελ. 

 

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

ἧκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἐρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 
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. Ἦρνο β´, Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηάηεο πησρῶλ ἀλεδείρζεο καθάξηε, θαὶ λνζνύλησλ ἰαηξὸο 

ἀιάλζαζηνο Ἅγηε, κὴ παξίδῃο ἁκαξησιῶλ δεήζεσλ θσλάο, ἀιιὰ 

θύιαμνλ ζαπκαηνπξγὲ ἐθ ηῶλ παγίδσλ ηνῦ ἐρζξνῦ, ἡκᾶο ηνὺο ζνὶ 

πξνζηξέρνληαο. Σάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ θαὶ ζπεῦζνλ εἰο ἱθεζίαλ ὁ 

ἑηνηκόηαηνο θξνπξόο, παλανίδηκε Πξνθόπηε. 

Πξνθείκελνλ: Γίθαηνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη... 

η.: Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῷ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ ηᾶὶο αὐιᾶὶο ηνῦ Θενῦ 

ἡκῶλ ἐμαλζήζνπζηλ. 

Εὐαγγέιηνλ, Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (η΄ 5-8). (Ζήηεη αὐηὸ ηῆ 1ῃ 

Ννεκβξίνπ, ηῶλ Ἁγίσλ Ἀλαξγύξσλ Κνζκᾶ θαὶ Δακηαλνῦ). 

 

Γόμα: Σᾶὶο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... 

Καὶ λῦλ: Σᾶὶο ηῆο Θενηόθνπ... 

ηίρ.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζὸλ κε ὁ Θεόο.. θαὶ ηὸ Πξνζόκνηνλ, Ἦρνο 

πι. β´. Ὄιελ άπνζέκελνη. 

ῥζνδόμσλ θαύρεκα θαὶ ὀξθαλῶλ ὁ πξνζηάηεο, ηῶλ πιεόλησλ 

ζηήξηγκα, θαὶ ηῶλ ἐλ ζηξαηεύκαηη ὁ παξήγνξνο. ὲ ἱθεηεύνκελ, θαὶ 

ρεῖξαο αἴξνκελ νἱ ἀλάμηνη, Πξνθόπηε. Ῥῦζαη ἐθ ζιίςεσλ, θηλδύλσλ 

ηε θαὶ ινίκεο θαὶ λόζσλ πάξαπηα ἀπάιιαμνλ πάληαο ηνὺο 

πξνζθεύγνληαο ηῇ ζῇ ζθέπῃ, θαὶ ὀξγὴλ δηθαίαλ, Κπξίνπ 

Παληνθξάηνξνο ζεκλέ, ηάρνο θαηεύλαζνλ Ἅγηε, ηῶλ πηζηῶλ ηὸ 

ζέκλσκα. 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Νηθεηὴο ἀλεδεὶρζεο, θαὶ θαηέιπζαο κάξηπο πάληα ηὰ εἴδσια, δηὸ ζὲ 

ἱθεηεύσ θαὶ δένκαη Ἅγηε, ηὴλ λεόηεηα θύιαμνλ, θαὶ ἐθ ηῶλ 

παξεθηξνπῶλ δηάζσζνλ εὐραῖο ζνπ, 

 

Ἰζρπξὸο ἀλεδείρζεο ηνῦ ηαπξνῦ ηῇ δπλάκεη ζεκλὲ Πξνθόπηε, θαὶ 

πᾶζη ηνῖο λνζνῦζη ὑγείαλ ζὺ παξέρεηο, δηὸ ἅπαληεο ᾄδνκελ, ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ Θεόο, εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Σνῦ ηαπξνῦ ηῇ δπλάκεη, ηῶλ εἰδώισλ ηὰ μόαλα ἐζξπκκάηηζαο, θαὶ 

λίθελ ἐδσξίζσ ἡκῖλ ηνῖο ξζνδόμνηο, δηὸ ἄδνληαο ιέγνκελ, ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Θενηνθίνλ. 

σκάησλ καιαθίαο θαὶ ςπρῶλ ἀῤῥσζηίαο, Θενγελλήηξηα, ηῶλ πόζῳ 

πξνζηόλησλ ηῇ ζθέπῃ ζνπ ηῆ ζείᾳ ζεξαπεύεηλ ἀμίσζνλ, ἡ ηὸλ 

σηήξα Χξηζηὸλ ἡκῖλ ἀπνηεθνῦζα. 

 

ᾨδὴ ε´. Σὸλ Βαζηιέα. 

Σνὺο ἐλ ηῇ θιὶλῃ, ηνῦ πόλνπ πάληαο θεηκέλνπο, ζὺ παξάζρνπ νὺο 

ὑγείαλ Σξηζκάθαξ, ἵλα ζὲ ὑκλνῦκελ εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Σνὺο πξνζειζόληαο, ἐλ ηῷ ζεπηῷ ζνπ ηεκέλεη, κὴ παξίδῃο Θεόθξνλ 

ὑκλνῦληαο θαὶ ὑπεξπςνῦληαο, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Σῶλ ἰακάησλ, θξνπλὸο ζνθὲ ἀλεδείρζεο, θαὶ πησρνὺο κὴ παξίδῃο 

ζεόθξνλ, ἵλα ζε ὑκλνῦκελ, εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σῶλ πεηξαζκῶλ, ζὺ ηὰο πξνζβνιὰο ἐθδηώθεηο, θαὶ παζῶλ ηὰο 

ἐθόδνπο Παξζέλε, ὅζελ ζὲ ὑκλνῦκελ εἰο πάληαο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Χαξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ἔκπιεζνλ Πακκάθαξ, ηνὺο ἐμαηηνῦληαο ἐλ 

πίζηεη ηὴλ ζὴλ ἀῤῥσγήλ, θαὶ ηνὺο ἐλ ζιίςεζηλ ὄληαο ηάρνο 

ἐπίζθεςαη. 

 

Πξνθόπηε Θεόθξνλ, θύιαηηε ηξηζκάθαξ, ἐθ πάζεο λόζνπ, ἀλάγθεο 

θαὶ ζιίςεσο, ηνὺο εὐζεβῶο ζηξαηειάηα ζὲ κεγαιύλνληαο. 

 

Ὦ κέγα ζηξαηειάηα, θάιαγγνο Κπξίνπ, ηνὺο ζηξαηεπνκέλνπο 

θαιῶο δηαθύιαμνλ, θαὶ ἁκαξηάδσλ κνπ ιύζηλ, εὐραῖο ζνπ δώξεζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καθώζεσο ἐλ ηόπῳ, ηῶ ηῆο ἀζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε 

ζεξάπεπζνλ, εμ αῤῥσζηηαο εηο ῥῶζηλ κεηαζθεπάδνπζα. 
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Ἄμηὸλ ἐζηηλ ῶο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. 

Σὴλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο ξζνδόμσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθύγηνλ 

ἰζρπξόλ, ραίξνηο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, θαὶ ηῶλ ἐλ ἐμνξίᾳ, Πξνθόπηε 

Θεόθξνλ, ηὸ παξακύζηνλ. 

 

Μάξηπο ηνῦ Κπξίνπ ζαπκαηνπξγέ, θύιαηηε ζνὺο δνύινπο, ἀπὸ 

βιάβεο ηε θαὶ θζνξᾶο, ἐθ λόζσλ παληνίσλ θαὶ ζιίςεσλ πνηθίισλ 

θαὶ ηνῖο ἐλ κεηαλνίᾳ δάθξπα δώξεζαη. 

 

θέπαδε Πξνθόπηε ζαπκαζηέ, πάληαο ηνὺο ζπδύγνπο, θαὶ ηὰ ηέθλα 

αὐηῶλ ζνθέ. Φύιαηηε ἐθ λόζσλ, ζαηαληθῶλ παγίδσλ, θαὶ 

ὀιηγνπηζηίαο πάληαο ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Ἔρνληεο πξνζηάηελ ζαπκαηνπξγὲ, ζὲ ηὸλ ζηξαηειάηελ, ἐθθιεζίαο 

ηὴλ θνξπθήλ, ραίξνκελ ἀζκέλσο, θεξύηηνκελ δεόλησο, Χξηζηνῦ ηὰ 

κεγαιεῖα, κάξηπο Πξνθόπηε. 

 

Πάζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἍγηνηΠάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ… 

Ἦρνο πι. β' 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πᾶζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνύληεο, ηαὔηελ ζνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηε, νἱ ἁκαξησινὶ 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα Παηξί θαὶ Τἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 
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Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπὶ ζνὶ γὰξ πεπνίζακελ, κὴ ὀξγηζζὴο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδὲ κλεζζὴο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ, ἀιι' ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ, 

ῶο εὔζπιαγρλνο, θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ, ζὺ γὰξ εἶ 

Θεὸο ἡκῶλ, θαὶ ἡκεῖο ιαὸο ζνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ ζνπ, θαὶ ηὸ 

ὄλνκά ζνπ ἐπἱθεθιήκεζα. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί θαὶ εἰο ηνύο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο ζέ, κὴ ἀζηνρήζσκελ, ῥπζζείεκελ δηὰ ζνῦ ηῶλ 

πεξηζηάζεσλ, ζὺ γὰξ εἶ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β´, Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο ζεξκῶο, ηῇ ζῆ θξαηαηᾷ πξνζηαζίᾳ θαὶ 

ἀληηιήςεη ζνθέ, θύιαηηε πξεζβείαηο ζνπ θαὶ ζῶζνλ Ἅγηε, ηὰο 

αἰηήζεηο ἐθπιήξσζνλ θαὶ ἐθ ὁιεζξίσλ, πεηξαζκῶλ ηνῦ ὁθεσο ῥῦζαη 

ζεόθξνλ ἀεί. Λύρλε ηνῦ Χξηζηνῦ θσηνθόξε, εὔρνπ ὦ Πξνθόπηε ἔηη, 

θαὶ ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ζε. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπό πᾶζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ειπίδα κνπ εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μήηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμὸλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γη' ερῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Kύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. 
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