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9 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνπο Οζίνπο 

θαη Θενθόξνπο Παηέξαο εκώλ Γηνλύζηνλ ηνλ 

Ρήηνξα θαη Μεηξνθάλελ ηνλ Πλεπκαηηθόλ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

 

ἀνπυιεεα άκαβζκχζημκηεξ ηυκ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

 

Κφνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο, … 

Θευξ Κφνζμξ, ηαί ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εθμβδιέκμξ ὁ ἐνπυιεκμξ ἐκ 

ὀκυιαηζ Κονίμο(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

. 

                        Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τμφξ ιεηά πίζηεςξ εενιῆξ πνμζζυκηαξ, ἐκ ηῷ ζεπηῷ ιῶκ καῶ 

Θεμθυνμζ, ὦ Δζμκφζζε παιιάηαν ηαί Μδηνυθακεξ, πάζδξ 

ἀπαθθάλαηε, δοζιεκμῦξ ἐπδνείαξ, πάνζκ δε ανααεφζαηε, ηαί βείακ 

ηαη’ ἄιθς, ηαί ηῶκ πηαζζιάηςκ ἄθεζζκ ἡιῖκ, ηαῖξ πνυξ Θευκ 

ιῶκ εείαζξ δεήζεζζ. 

Γόμα. Ὅκνηνλ. 
Ἐπζζηαζία ἀμνάηῳ Παηένεξ, ἐπζθακέκηεξ ηάξ ἡιῶκ ἱηεζίαξ, ἐκ 

παηνζηή πνδζηυηδηζ πνμζδέλαζεε˙ πίζηεζ βάν πνμζπίπημιεκ, ηῆ 

ζεπηῇ ιῶκ ζηέπδ, ηαί εενιμῖξ ἐκ δάηνοζζκ, ὁθμρφπςξ αμχιεκ˙ ηῆξ 

ζοκεπμφζδξ εθίρεςξ ἡιξ, ηαί πάζδξ ἄθθδξ, ἀκάβηδξ θοηνχζαζεε. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηέ Θεμηυηε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 
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ηαί ὁ ηακχκ, μ ἡ ἀηνμζηζπίξ: 

«Σηέπδ ἡιῶκ ἐζηέ Θεμθυνμζ. Γεναζίιμο». 

             

                 ᾨδῇ ἀ’. Ἦρνο πι. δ’’. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Σοκυκηεξ ημῖξ ἄκς εείμζξ πμνμῖξ, Ὅζζμζ Παηένεξ, ἐπζζηέραζεε 

κμενῶξ, ηυκ ἅβζμκ ηυκδε ιῶκ πῶνμκ, ηαί πζζ δυηε ηήκ πάνζκ ηήκ 

ἔκεεμκ. 

Καηίαξ ἀπᾴζῃξ ημῦ δοζιεκμῦξ, ιῶκ ηῆ πνεζαεία, Δζμκφζζε ἱενέ, 

ηαί εεῖε Μδηνυθακεξ θοηνμῦζεε, ημφξ ηῷ ἁβίῳ καῶ ιῶκ 

ζπεφδμκηαξ. 

Ἐπίθακμκ Πάηεν ὡξ ζοιπαεῇξ, ἡιῖκ ημῖξ ζμῖξ ηέηκμζξ, ηυ ζυκ 

πνυζςπμκ ηυ ζεπηυκ, ὡξ ἀκ Δζμκφζζε πθδζεῶιεκ, ηῆξ παηνζηῆξ ζμο 

πανάξ ηαί πνδζηυηδημξ. 

                                            Θενηνθίνλ. 

Πδβή εζπθαβπκίαξ ηῆξ εεσηῆξ, Κεπανζηςιέκδ, Πακηεοθυβδηε 

Μανζάι, εὐζπθάβπκςξ ηήκ δέδζζκ πνμζδέπμο, ηῶκ πνυξ ηήκ ζήκ 

ἀθμνχκηςκ ἀκηίθδρζκ. 

                                    ᾨδὴ γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἡ δοάξ ἡ ἀβία, ἡ ηῷ θςηί θάιραζα, ηῆξ Ὑπενμοζίμο Τνζάδμξ, 

παεῶκ γμθχζεςξ, ἡιξ θοηνχζαζεε, ὦ Δζμκφζζε πάηεν, ηαί εεῖε 

Μδηνυθακεξ, ιῶκ δεήζεζζ. 

Ἡ ζεπηή ιῶκ πάνζξ, ἡ ἐη Θεμῦ Ἅβζμζ, μἵα κμδηή εςδία, 

ἀνςιαηίγμοζα, εθναίκεζ πάκημηε, ηαί ἁβζάγεζ ηαί ηένπεζ, ημφξ ἐκ 

ηῷ καῶ ιῶκ, πζζηῶξ πνμζηνέπμκηαξ. 

Μοζηζηαῖξ ἐπμπηείαζξ, ὡξ ἀθδεῶξ Ὅζζε, ἐκ ηῷ ἱενῶ ζμο ηειέκεζ, 

επμπηακυιεκμξ, πθδνμῖξ ἑηάζημηε, ηῆξ πανά ζμζ εθνμζφκδξ, Πάηεν 

Δζμκφζζε, ημφξ ηαεμνῶκηαξ ζε. 

                                          Θενηνθίνλ. 

Ὡξ πενίδμλμξ ενυκμξ, ηαί θμβζηυξ Ἄπνακηε, ημῦ Παιααζζθέςξ ηῆξ 

δυλδξ, ηαί Πακημηνάημνμξ, παεχκ ιε ἔβεζνμκ, ἀπυ ημπνίαξ ηαί 

δίδμο, ζςζηζηήκ ηαηάκολζκ, ἔκ ηῆ ηανδία ιμο. 
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Δζάζςζμκ ἡ ηῶκ ζίςκ Παηένςκ δοάξ ἀβία, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζιῶκ ηε ηαί εθίρεςκ, ημφξ αἰημοιέκμοξ ηήκ εείακ ιῶκ 

πνεζαείακ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ ειεκεία πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημῦ ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ, ηῆξ ροπῆξ ιμο ηυ ἄθβμξ. 

                               Αἴηεζηο θαί ηό θάζηζκα. 

                             Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνεζαεφεζκ εενιῶξ, Θεῶ ηῷ Πακμζηηίνιμκζ, δζδυκαζ ἀεί, ιή 

παφζδζεε ιαηάνζμζ, εἰνήκδκ ηε ηαί ἴαζζκ, ημφξ ηῆ ζηέπδ ιῶκ 

ηαηαθεφβμκηαξ, Δζμκφζζε Ὅζζε, ηαί Πάηεν Μδηνυθακεξ δευιεεα. 

                                 ᾨδῇ δ’’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεακίακ ὡξ ἔπθδζαξ, πάνζημξ ἀβίαξ ηαί ηαηακφλεςξ, μὕης πθῆζμκ 

Δζμκφζζε, εείαξ εθνμζφκδξ ηάξ ροπάξ ἡιῶκ. 

Ἐπμιανήζαηε ἄκςεεκ, ἔθεμξ ηαί πάνζκ ὡξ δνυζμκ άτθμκ, ημῖξ 

πνμζηνέπμοζζκ ἑηάζημηε, ηῷ καῶ ιῶκ Παηένεξ Ὅζζμζ. 

Σςηδνίακ αἰηήζαζεε, ηήκ ηαηά ροπήκ ηαί ζῶια ημῖξ ζπεφδμοζζ, 

Δζμκφζζε ιαηάνζε, ζφκ ηῷ Μδηνμθάκεζ ιῖκ πάκημηε. 

                                                Θενηνθίνλ. 

Τῆ εενιή πνμζηαζία ζμο, Κεπανζηςιέκδ ζηεννῶξ ἐθπίγμκηεξ, 

πάζδξ αθάαδξ ἐηθοηνμφιεεα, ηαί ἐπζκμζῶκ ηῶκ ημῦ ἀθάζημνμξ. 

                                ᾨδὴ ἕ’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἒπμκηεξ ιξ, αμδεμφξ ηαί ἀκηζθήπημναξ, ιή ἐηπέζςιεκ ηῆξ 

πάνζημξ ιῶκ, Δζμκφζζε παιιάηαν ηαί Μδηνυθακεξ. 

Θείαξ δςνεξ, παηνζηῇ πεζνί πανάζπεηε, ημῖξ αἰημῦζζ ηήκ ἀκηίθδρζκ 

ιῶκ, Δζμκφζζε εευθνμκ ηαί Μδηνυθακεξ. 

΄Έδεζλαξ πμηέ, ηήκ ζήκ πάνζκ ἐπζθάιπμοζακ, ηῷ καῶ ζμο Δζμκφζζε 

ὡξ θχξ, δζ’ ἦξ θάιπνοκμκ ἡιξ ημφξ ζε βεναίνμκηαξ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Ὄνμξ ημῦ Θεμῦ, ἐιθακέξ ηαί Πνμθδηυθεεβηημκ, ηυ ζυκ Ὄνμξ ηυ 

ἀπυθεηημκ Ἀβκῇ, δζαθφθαηηε ἐη πάζδξ πενζζηάζεςξ. 
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                                    ᾨδῇ ο’. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Φακέκηεξ, ἔιπθεμζ δυλδξ ἀβίαξ, ἔκ ὁνάιαηζ ὦξ θίθμζ Κονίμο, ηήκ 

πνυξ ἡιξ ιῶκ εὔκμζακ εείακ, ὡξ ἀθδεῶξ ἐδδθχζαηε Ὅζζμζ, ἦξ ἀεί 

δίδμζεε ἡιῖκ, ηάξ πθμοζίαξ ἐηθάκζεζξ ηαί πάνζηαξ. 

ζιήκ ιέκ, ιονερζηήκ ἀπμπκέεζ, ηῆξ ἀζηήζεςξ ιῶκ ἡ παθαίζηνα, 

πανάκ δέ εείακ ἀεί πνοηακεφεζ, ημῖξ ηῷ Σπδθαίῳ ιῶκ πίζηεζ 

ζπεφδμοζζκ˙άθθ’ ὦ Παηένεξ εαοιαζημῖ, ηήκ αηῶκ ἡιῖκ δυηε 

ἐκένβεζακ. 

Ῥδιάηςκ ζμο, ηάξ ἀβίαξ ζοκεήηαξ, ὤζπεν ηθῆνμκ παηνζηυκ 

ηεηηδιέκμζ, πνυξ ηήκ ζήκ ζηέπδκ ἀεί ἀθμνῶιεκ, ὦ Δζμκφζζε Ῥῆημν 

ιαηάνζε˙ δζυ ιή παφζῃ ὁδδβῶκ, ἀζθαθῶξ ἡιξ Πάηεν πνυξ Κφνζμκ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

θυθςηε, ημῦ Δεζπυημο ηαεέδνα, πνοζμζηυθζζηε παζηάξ εείαξ 

δυλδξ, Εθμβδιέκδ Πανεέκε Μανία, ηήκ ζημηζζεείζακ ροπήκ ιμο 

ημῖξ πάεεζζ, ηαηαφβαζμκ ηῷ θςηζζιῷ, ηῆξ ἐκ ζμζ ἀπμννήημο 

ἐθθάιρεςξ. 

Δζάζςζμκ ἡ ηῶκ ζίςκ Παηένςκ δοάξ ἀβία, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζιῶκ ηε ηαί εθίρεςκ, ημφξ αἰημοιέκμοξ ηήκ εείακ ιῶκ 

πνεζαείακ. 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θυβμο ηυκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

                                  Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. 

                              Ἦρνο β’. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ ἀνςβμί ηαί εενιμί ἀκηζθήπημνεξ, ηαί πνεζαεοηαί πνυξ Φνζζηυκ 

ἡιῶκ ιέβζζημζ, ζμθέ Δζμκφζζε Ὅζζε, ζφκ Μδηνμθάκεζ ηῷ εείς 

εενάπμκηζ, ἡιῶκ πάζῃ ὤνα πνμΐζηαζεε. 

Πνμηείιεκμκ. 

Καοπήζμκηαζ ὅζζμζ ἐκ δυλῃ, ηαί αβαθθζάζμκηαζ ἐπί ηῶκ ημζηχκ 

αηῶκ. 

Σηίπ: ᾌζαηε ηῷ Κονίῳ ἄζια ηαζκυκ˙ ἡ αἴκεζζξ αημῦ ἐκ ἐηηθδζία 

ζίςκ. 
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Δὐαγγέιηνλ θαηά Μαηζαῖνλ. 

Εἶπεκ ὁ Κφνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαίξ˙ Πάκηα ιμζ πανεδυεδ πυ ημῦ 

Παηνυξ ιμο˙ ηαί μδείξ ἐπζβζκχζηεζ ηυκ Υἱυκ εζιή ὁ Παηήν˙ μδέ 

ηυκ Παηένα ηζξ ἐπζβζκχζηεζ, εζιή ὁ Υἱυξ, ηαί ὦ ἐάκ αμφθδηαζ ὁ Υἱυξ 

ἀπμηαθφραζ. Δεῦηε πνυξ ιε πάκηεξ μἱ ημπζῶκηεξ ηαί πεθμνηζζιέκμζ, 

ηἀβχ ἀκαπαφζς ιξ. Ἄναηε ηυκ γοβυκ ιμο ἐθ’ ιξ, ηαί ιάεεηε 

ἀπ’ ἐιμῦ, ὅηζ πνμξ εἰιί, ηαί ηαπεζκυξ ηῆ ηανδία, ηαί ενήζεηε 

ἀκάπαοζζκ ηαῖξ ροπαῖξ ιῶκ.  βάν γοβυξ ιμο πνδζηυξ, ηαί ηυ 

θμνηίμκ ιμο ἐθαθνυκ ἐζηί. 

Γόμα.  

Ταῖξ ηῶκ ζῶκ ζίςκ πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ 

Καί λῦλ. 
Ταῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ, Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε…. 

Καί ηό πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Πίζηεζ ηαηαθεφβμκηεξ, πάζῃ ἀκάβηδ ηαί εθίρεζ, ἔκδμκ ημῦ καμῦ 

ιῶκ, Πάηεν Δζμκφζζε ηαί Μδηνυθακεξ, ηῆξ ιῶκ πάνζημξ, δαρζθῶξ 

ηνοθῶιεκ, ηαί ηήκ θφζζκ ημιζγυιεεα, ιῶκ δεήζεζζ, ηῶκ αζμηζηῶκ 

πενζζηάζεςκ, ηαί παθεπῶκ ηαηχζεςκ, ηαί ἐπδνεζῶκ ηῶκ ημῦ υθεςξ˙ 

ὅεεκ εηαμχιεκ˙ ιή παφζδηε πανέπεζκ ιοζηζηῶξ, ἐκί ἑηάζηῳ ηά 

πνυζθμνα, μἵα ζοιπαεέζηαημζ. 

                             ᾨδῇ δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἰδμφ πίζηεζ ηεθεία, ηῷ ἁβίῳ ηειέκεζ ιῶκ πνμζήθεμιεκ, ηαί ἔθεμξ 

ηαί πάνζκ, ηαί θχξ ηαί ζςηδνίακ, ἐλαζημῦιεκ δςνήζαζεαζ, ημῖξ ηῆ 

Εἰηυκζ ιῶκ, πνμζπίπημοζζ Παηένεξ. 

Γέναξ ἄκςεεκ εεῖμκ, ηαί ροπῶκ ζςηδνίακ ηαί αίμκ ἄθοπμκ, αἰηεῖζεε 

εεμθυνμζ, ημῖξ πίζηεζ ηαί ἀβάπδ, εεμθήπηῳ δμιήζαζζκ, ἐκ ηῷ 

Σπδθαίῳ ιῶκ, ηυκ εεῖμκ ιῶκ μἶημκ. 

Ἐκ ηῆ ζή ἐηθακεείζῃ, πμθθαπῶξ πνμζηαζία Πάηεν ηαοπχιεεα˙ ἤκ 

δίδμο πάζῃ ὤνα, ὡξ μἶδαξ ημῖξ ζμῖξ ηέηκμζξ, Δζμκφζζε Ὅζζε, ηαί ηῶκ 

πμζηίθςκ ἡιξ, ζηακδάθςκ ἀεί 

ῥφμο. 



[99] 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ῥχιδκ δίδμο ιμζ Κυνδ, ημῦ παηεῖκ ημῦ δμθίμο ηά ιδπακήιαηα, ηαί 

ἴεοκμκ ηυκ κμῦκ ιμο, πνυξ βκῶζζκ ηε ηαί ηηῆζζκ, ἀθδεμῦξ 

ιεηαβκχζεςξ, ἶκα ηῆξ ἄκς γςῆξ, ιεηά ηυ ηέθμξ ηφπς. 

                                   ᾨδὴ ἡ’. Σόλ Βαζηιέα. 
Ἄκςεεκ δυηε, ἐκ παηνζηή ζοιπαεείᾳ, Δζμκφζζε ὁιμῦ ζφκ 

Μδηνμθάκεζ, ηῆξ ιῶκ πνεζαείαξ, ἡιῖκ ηάξ εείαξ δυζεζξ. 

Σοκηνέπεζ ἅπαξ, πζζηυξ ιῶκ ηῷ ηειέκεζ, ηαί ημιίγεηαζ ὤκ δὔλαημ 

ηήκ ηηήζζκ˙ ὅεεκ ηαί ηδνφηηεζ, ιῶκ ηήκ εείακ πάνζκ. 

Ἵθεςκ ὄιια, ηαί μὕξ εήημμκ ηεῖκμκ, Δζμκφζζε ἐκ ἀμνάηῳ ὄρεζ, ημῖξ 

ἐπζγδημῦζζ, ηήκ ζήκ ἐπζζηαζίακ. 

                                         Θενηνθίνλ. 
Μῆηεν Κονίμο, ηαί Ἀεζπάνεεκε Κυνδ, ηῆξ ηανδίαξ ιμο ἀκφρςζμκ 

ηυκ πυεμκ, πνυξ ηάξ ἀπμθαφζεζξ, ηῆξ ἄκς ααζζθείαξ. 

                          ᾨδῇ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οἱ θφπκμζ μἱ θςζθυνμζ, ἀνεηῶκ ὁζίςκ, ζφκ Μδηνμθάκεζ ζμθέ 

Δζμκφζζε, ηῆξ ἐκ Φνζζηῷ θςηαοβείαξ ἡιξ πθδνχζαηε. 

Ὑρυεεκ ἐθαπθμῦκηεξ, κμενῶξ Παηένεξ, ηῆξ πνμζηαζίαξ ιῶκ ιή 

ἐθθίπδηε, ημῖξ ἐκμζημῦζζκ ἐκηαῦεα πάνζκ ηήκ ἄθεμκμκ. 

Μή παφζδζεε Παηένεξ, ἐη ηῶκ πμθοπθυηςκ, ἐπδνεζῶκ ηαί 

ζηακδάθςκ ημῦ ὄθεςξ, ἡιξ θοηνμῦζεαζ ημφξ πυεῳ ιῖκ 

πνμζηνέπμκηαξ. 

                                       Θενηνθίνλ. 
Μανία Θεμηυηε, Κεπανζηςιέκδ, πανίηςζμκ ιμο ροπῆξ ηήκ 

ηαηάζηαζζκ, ηαί ημῦ Υἱμῦ ζμο ηῆξ εείαξ ιε δυλδξ πθήνςζμκ. 

Ἄλζυκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ ιαηανίγεζκ ζε ηήκ Θεμηυημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιχιδημκ ηαί ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Φενμοαείι ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

Σεναθείι, ηήκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ ζέ ιεβαθφκμιεκ. 
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Φαίνεηε Παηένεξ εεμεζδεῖξ, ἐκανέημο αίμο, πμηφπςζζξ ἀθδεήξ, ζφκ 

ηῷ Δζμκοζίῳ, Μδηνυθακεξ παιιάηαν, Ἀββέθςκ ζοιπμθῖηαζ ηαί 

ἰζμζηάζζμζ. 

Φάνζκ ἀκααθφγεζ πκεοιαηζηήκ, μἵα εςδίακ, μνακίακ ηαί ιοζηζηήκ, 

ὁ ἐκ ηῷ Σπδθαίῳ, ιῶκ ἅβζμξ μἶημξ, Παηένεξ ηαί εθναίκεζ, ἡιξ 

ἑηάζημηε. 

Ὤθεδξ ἐκ ὁνάιαηζ ιοζηζηῶξ, ἐπαθθήθςξ Πάηεν, ηήκ ζήκ πάνζκ ἡιῖκ 

δδθῶκ, ἦξ ἀεί ηνοθῶκηεξ, πμθθμῖξ ἐκ ηεηιδνίμζξ, πνμζηνέπμιεκ ζμζ 

πυεῳ ὦ Δζμκφζζε. 

Ὤζπεν Πάηεν εὔθνακαξ κμενῶξ, ἐκ ηῆ πάνζηζ ζμο, κεακίακ ηυκ 

εθααῆ, μὕης ηάξ ηανδίαξ, ἡιῶκ ηῶκ ζε θζθμφκηςκ, εὔθνακμκ 

ἀμνάηςξ, ὦ Δζμκφζζε. 

Τμφξ πνμζενπμιέκμοξ πίζηεζ εενιῇ, ιῶκ ἐκ ηῷ μἴηῳ, Δζμκφζζε 

ἱενέ, ζφκ ηῷ Μδηνμθάκεζ, πάζδξ ἐκ αίῳ γάθδξ, ηαί πεζναζιῶκ ηαί 

κυζςκ, πζηνῶκ θοηνχζαζεε. 

Ῥῶζζκ ηαί βείακ δζδκεηῆ, πηαζζιάηςκ ηήκ θφζζκ, ηαί ηζκδφκςκ 

ἀπαθθαβήκ, ηαί πανάκ ἐκ αίῳ, ηαί ζηαεδνάκ εἰνήκδκ, ἡιῖκ ἀεί 

αἰηεῖζεε, Παηένεξ Ὅζζμζ. 

Τμφξ ἐκ ηῷ ἁβίῳ ιῶκ καῶ, ἔκδμκ ημῦ Σπδθαίμο, Δζμκφζζε ἱενέ, ζφκ 

ηῷ Μδηνμθάκεζ, πζζηῶξ ἀενμζγμιέκμοξ, θςηυξ ἐπμονακίμο, 

ηαηαλζχζαηε. 

Ὤνα ημῦ εακάημο ηῆ θμαενά, ἀνςβμί Παηένεξ, θάκδηέ ιμζ ηαί 

αμδεμί, ηαί ἡκίηα ιέθθς, Κονίῳ παναζηῆκαζ, δζηαίαξ ηαηαδίηδξ, ιε 

ἐηθοηνχζαζεε. 

Πζαζ  ηῶκ  Ἀββέθςκ  αἱ  ζηναηζαί, Πνυδνμιε  Κονίμο, 

Ἀπμζηυθςκ  ἡ  δςδεηάξ, μἱ  Ἅβζμζ  Πάκηεξ  ιεηά  ηῆξ  Θεμηυημο, 

πμζήζαηε  πνεζαείακ  εἰξ  ηυ  ζςεῆκαζ  ἡιξ. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 
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θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιξ, πάζδξ βάν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ Σμζ ηήκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπυηῃ, μἱ 

ἁιανηςθμί  πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιξ. 

Γόμα. 
Κφνζε ἐθέδζμκ ἡιξ, ἐπί Σμί βάν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθυδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαί 

κῦκ  ὡξ  εὔζπθαπκμξ ηαί θφηνςζαζ ἡιξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σφ 

βάν εἶ Θευξ ἡιῶκ ηαί ἡιεῖξ θαυξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ 

Σμο  ηαί  ηυ  ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα. 

Καί λῦλ. 

Τῆξ εζπθαπκίαξ ηήκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εθμβδιέκδ Θεμηυηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ 

ηῶκ  πενζζηάζεςκ· Σφ βάν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

                                  40 Κύξηε ειέεζνλ 

                           Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Ἄκςεεκ ἐθευκηεξ κμενῶξ, δέλαζεε ἡιῶκ ηάξ δεήζεζξ, ηαί δυηε 

ἅπαζζ, παηνζηῇ πεζνί ιῶκ, εεία δςνήιαηα, Δζμκφζζε Ὅζζε, ζφκ ηῷ 

Μδηνμθάκεζ, ημῖξ ἐκ ηῷ καῶ ιῶκ, εενιῶξ πνμζηνέπμοζζ, θφμκηεξ 

παεῶκ ηάξ ἐθυδμοξ, ηαί πανάξ πθδνμῦκηεξ ἀΰθμο, ηάξ ροπάξ ιῶκ 

ὡξ Θεμδυλαζημζ. 

Δέζπμζκα πνυζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ Σμο, ηαί θφηνςζαζ 

ἡιξ, ἀπυ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

Τήκ πζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σέ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θφθαλυκ 

ιε πυ ηήκ ζηέπδκ Σμο. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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