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11 Ινπιίνπ Παξάθιεζηο Ὁζηνκ. ΝΔΚΣΑΡΙΟΤ 

Ἁγηαλλαλίηνπ, ηνῦ ἐθ Βξπνύισλ 

Πμίδια Μδηνμπμθίημο Ῥόδμο Κονίθθμο Κμβενάηδ  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

ηὸ Κύνζε εἰζάημοζμκ,… 

ιεε ὁ ηὸ Θεὸξ Κύνζμξ ιεηά ηκ ζηίπςκ αημῦ ηαὶ ηὰ  

ηάηςεζ Τνμπάνζα. 

Ἦρνο β. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὡξ ηκ Ὁζίςκ ηξ ηνοθξ ημζκςκήζαξ, ηαὶ Ἀεθμθόνςκ ηξ πανᾶξ 

ειμζνήζαξ, ηαὶ δόλῃ πανζζηάιεκμξ, Θεῶ ἐκ μνακμῖξ, ημὺξ πζζηξ 

πνμζηνέπμκηαξ, ηῆ ζεπηῆ ζμο πνεζαείᾳ, ηαὶ ἀκεοθδιμῦκηάξ ζε, 

ὁθμηνόπῳ ηανδίᾳ, ἀπὸ πακημίςκ ῥῦζαζ ζοιθμνκ, Ὁζζμιάνηοξ 

παιιάηαν Νεηηάνζε.  

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Οὐ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε...  

Ὁ Ν Φαικόο.  

Ὁ Καλώλ ηνῦ Ἁγίνπ, νὑ ἡ Ἀθξνζηηρὶο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο,  

ᾨδὴ α. Ἦρνο πι. β. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

 Δπαῖξ ζμο Νεηηάνζε εαοιαζηέ, ηαῖξ πανζημανύημζξ, πνὸξ ηὸκ 

Κύνζμκ ηαὶ Θεόκ, αἴηδζαζ ηκ εείςκ δςνδιάηςκ, ημῖξ εθδιμῦζί ζε 

πόεῳ ηὸ πθήνςια.  

Ἰζπύσ ηῆ εείᾳ ἐκζζποεείξ, ζηένμζξ ἐκ πνόκμζξ, ηαηεπάηδζαξ ηὸκ 

ἐπενόκ, μ ῥῦζαζ ηαηίαξ ηξ ἄιεηνμο, ημὺξ ἀκοικμῦκηάξ ζε Πάηεν 

Νεηηάνζε.  

Ἀζηήζεςξ ἄεθμζξ ὡνασζεείξ, Μανηύνςκ ἀβζζκ, πενήζηναραξ ὡξ 

θςζηὴν, δζὸ ηῶ θςηὶ ηξ πάνζηόξ ζμο, ημὺξ ικδηάξ ζμο Νεηηάνζε 

θώηζζμκ.            
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Θενηνθίνλ 

Καηίαξ ἀκάβαβε ἐη αοεμῦ, Γέζπμζκα Μανία, ηὴκ ροπήκ ιμο ηὴκ 

ηαπεζκὴκ, Σὲ βὰν εενιμηάηδκ πνμζηαζίακ, ἐπζηαθμῦιαζ ὁ ἄεθζμξ 

δμῦθμξ Σμο.  

ᾨδὴ γ. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μεηακμίαξ ημῖξ ἔνβμζξ, ἐκζζποεεὶξ ἄκςεεκ, ὤθεδξ ἐκ ηαζνῶ ηξ 

δμοθείαξ, ιέβαξ ἐκ Μάνηοζζ, ιεε ὧκ ἱηέηεοε, πὲν ἡικ ἵκα πάνζκ, 

εὕνςιεκ ηαὶ ἔθεμξ, εεῖε Νεηηάνζε.  

Σηδθζηεύζαξ ἀκδνείςξ, ηονακκζηὴκ ἔπανζζκ, ηξ ηθδνμκμιίαξ ηξ 

εείαξ, ἐδείπεδξ ἄλζμξ ὅεεκ ἀλίςζμκ, ηξ εζεαείαξ ηὰ ἔνβα, ηαὶ ἡιᾶξ 

Νεηηάνζε, πζζηξ ἐνβάγεζεαζ. [2] 

Ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ ζοιθμνὰξ θύηνςζαζ, ημὺξ ἐπζγδημύκηαξ 

παιιάηαν, ηὴκ πνμζηαζίακ ζμο ζὲ βὰν Νεηηάνζε, ὁ Βαζζθεὺξ ηκ 

ἁπάκηςκ, ὡξ Ὁζζμιάνηονα, ηνακξ ἐδόλαζε.  

 

Θενηνθίνλ 

Ὑπενύικδηε Κόνδ, ἄκεο θεμνᾶξ ηέημηαξ, ηὸκ ηξ βξ ηναημῦκηα 

ηαὶ πόθμο, Θείῳ ἐκ Πκεύιαηζ ὅεεκ ηζιιέκ Σε, ηὴκ Θεμηόημκ 

Μανίακ, ηὴκ ἁβίακ πάνζκ Σμο, ἀπεηδεπόιεκμζ.  

Γζάζςζμκ ἀπὸ πακημίςκ ηζκδύκςκ ηαὶ ζοιπηςιάηςκ, Ὁζζμιάνηοξ 

Κονίμο Νεηηάνζε, ημὺξ ηῆ ζεπηῆ Σμο πνεζαείᾳ ἀκαηεζιέκμοξ.  

Ἐπίαθερμκ ἐκ ειεκεία... 

Ἦρνο β. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φνζζημῦ ημῦ Θεμῦ, ηῶ πόεῳ ἐπεζβόιεκμξ, Μανηύνςκ ηαθξ, ηὸκ 

δίαοθμκ δζήκοζαξ, ηαὶ ημῦ εείμο κέηηανμξ, θενςκύιςξ ἐκ πόθῳ 

ἐηνύβδζαξ, πὲν ἡικ αἰημύιεκμξ ἀεί, μνάκζμκ ἔθεμξ Νεηηάνζε. 
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ᾨδὴ δ. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὑικῳδίαζξ Νεηηάνζε, ὡξ κέηηαν ηξ πάνζημξ εθδιμῦιέκ ζε 

πενεύπμο ηκ ηζιώκηςκ ζε, ἐκ ηαῖξ πνὸξ Θεὸκ ζεπηαῖξ πνεζαείαζξ 

ζμο.  

Ῥζζκ αἴηεζ Νεηηάνζε, ημῖξ ἀκεοθδιμῦζί ζε ὡξ ἀήηηδημκ, δζ μὗ 

ηέθεμκ ηαηῄζποκηαζ, ηκ Ἀβανδκκ ἡ θνεκμαθάαεζα. 

 Ἀπὸ πάζδξ δζάζςζμκ, εθίρεςξ ημὺξ πόεῳ ζὲ ιαηανίγμκηαξ, ὡξ 

ἀκδνείςξ δζακύζακηα, ηὸκ ιανηονζηὸκ δνόιμκ Νεηηάνζε. 

Θενηνθίνλ 

Ῥοπηζηαῖξ ζμο δεήζεζζ, ζπίθμο ἀκμιίαξ ιὲ ἀπμηάεανμκ, Θεμηόηε 

Ἀπεζνόβαιε, ἵκα ιεβαθύκς Σε ζῳγόιεκμξ. 

ᾨδή ε. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἵθεςκ ἡιῖκ, ὦ Νεηηάνζε ἀπένβαζαζ, ηὸκ μἰηηίνιμκα ηαὶ 

εὔζπθαβπκμκ Θεόκ, ὡξ ηιδεεὶξ ηὴκ ηεθαθὴκ ἁβίῳ ἔνςηζ. 

 Νόζςκ ζοιπαεξ, ηκ ηαη ἄιθς ἡιᾶξ θύηνςζαζ ἐη Θεμῦ βὰν ὦ 

Νεηηάνζε ζμθέ, ἰαιάηςκ ηὰ πανίζιαηα ἀπέθααεξ. 

 Πθήνςζμκ ἡικ, ηὰξ ροπὰξ ιάηαν Νεηηάνζε, εοιδδίαξ ηαὶ πανᾶξ 

πκεοιαηζηξ, βδεμζύκςξ ἵκα ιέθπμιεκ ημὺξ ἄεθμοξ ζμο. 

Θενηνθίνλ 

Ἴεοκμκ ἡικ, ηὰξ πμνείαξ πνὸξ ἀκάααζζκ, Θεμκύιθεοηε Μανία 

ἀνεηκ, ιδηνζηῆ πεζναβςβίᾳ ηξ πνεζαείαξ Σμο.  

ᾨδὴ ζη. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τὸκ Κύνζμκ, ραθιζηξ Νεηηάνζε, πνμζπεδόιεκμξ πμθθῆ ἐκ ζοκέζεζ, 

ηὴκ ηεθαθήκ ζμο ηῶ λίθεζ ἐηιήεδξ, ηαὶ πνὸξ γςὴκ πνμζεπώνδζαξ 

ἄθεανημκ ὅεεκ θεμνᾶξ ἁιανηζκ, ηαὶ ἡιᾶξ ἀκςηένμοξ ζοκηήνδζμκ. 

 Βνομύθςκ ζε, ηὸκ θαιπνὸκ ἀδάιακηα, ηαὶ ημῦ Ἀεςκμξ ηὸ εὔμζιμκ 

ἄκεμξ, ἀκεοθδιμῦκηεξ Νεηηάνζε ιάηαν, ἐκ ηαηακύλεζ ροπξ 

ἐηαμιέκ ζμζ πάνεζμ Ἅβζε ἡιῖκ, αμδεὸξ ἐκ ηῶ αίῳ ηαὶ πνόιαπμξ. 
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 Ἐκ εθίρεζζκ, ἀθβεζκαῖξ Νεηηάνζε, ηαηαθεύβμιεκ ηῆ ζῆ ἀκηζθήρεζ, 

παναιοείαξ δεόιεκμζ εείαξ, ἀλζςεκαζ ἡιεῖξ μἱ ηζικηέξ ζε, ηὸκ 

ἐκαεθήζακηα δζηηξ, πνμαζνέζεζ παιιάηαν ηαὶ αἵιαηζ.  

Θενηνθίνλ 

Λοηνμύιεκμξ, δζά Σμῦ Θεόκοιθε, ηκ θοπμύκηώκ ιε πζηνξ ηαε 

ἑηάζηδκ, ηὸκ ἀζπαζιὸκ ημῦ ζεπημῦ Ἀνπαββέθμο, ιεη εθνμζύκδξ 

εενιξ ἀκαηνάγς Σμζ Φαῖνε Πακάπνακηε πανᾶξ, αἰςκίμο ηαὶ 

ηνείηημκμξ πνόλεκμξ.  

Γζάζςζμκ ἀπὸ πακημίςκ ηζκδύκςκ ηαὶ ζοιπηςιάηςκ, Ὁζζμιάνηοξ 

Κονίμο Νεηηάνζε, ημὺξ ηῆ ζεπηή ζμο πνεζαείᾳ ἀκαηεζιέκμοξ.  

Ἄπνακηε 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β.ηνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 Τμῖξ ηκ αἱιάηςκ ζμο ῥείενμζξ Νεηηάνζε, ηαηαθαιπνύκαξ ζημθὴκ 

ηξ ἀζηήζεςξ, ὡναῖμξ ηῶ Κηίζηῃ πανίζηαζαζ, πὲν ἡικ παῤῥδζίᾳ 

δεόιεκμξ, ημὶξ πίζηεζ εενιῆ πνμζζόκηςκ ζμζ.  

Πνμηείιεκμκ. Γίηαζμξ ὡξ θμῖκζλ ἀκεήζεζ, ηαὶ ὡζεὶ ηέδνμξ ἡ ἐκ ηῶ 

Λζαάκῳ πθδεοκεήζεηαζ. Ση. Τμῖξ Ἁβίμζξ ημῖξ ἐκ ηῆ βῆ Αημῦ 

ἐεαοιάζηςζεκ ὁ Κύνζμξ. Δαββέθζμκ. Ἐη ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ. (Κεθ. 

ζδ. 8-12). 

 Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ πᾶξ ὅξ ἂκ ὁιμθμβήζῃ ἐκ ἐιμὶ 

ἔιπνμζεεκ ηκ ἀκενώπςκ, ηαὶ ὁ Υἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο ὁιμθμβήζεζ ἐκ 

αηῶ, ἔιπνμζεεκ ηκ Ἀββέθςκ ημῦ Θεμῦ. Ὁ δὲ ἀνκδζάιεκόξ ιε 

ἐκώπζμκ ηκ ἀκενώπςκ, ἀπανκήζεηαζ ἐκώπζμκ ηκ Ἀββέθςκ ημῦ 

Θεμῦ. Καὶ πᾶξ ὅξ ἐνεῖ θόβμκ εἰξ ηὸκ Υἱὸκ ημῦ ἀκενώπμο, 

ἀθεεήζεηαζ αηῶ ηῶ δὲ εἰξ ηὸ ἅβζμκ Πκεῦια αθαζθδιήζακηζ, μη 

ἀθεεήζεηαζ. Ὅηακ δὲ πνμζθένςζζκ ιᾶξ ἐπὶ ηὰξ ζοκαβςβάξ, ηαὶ ηὰξ 

ἀνπάξ, ηαὶ ηὰξ ἐλμοζίαξ, ιὴ ιενζικᾶηε πξ ἤ ηί ἀπμθμβήζδζεε, ἤ ηί 

εἴπδηε ηὸ βὰν ἅβζμκ Πκεῦια δζδάλεζ ιᾶξ ἐκ αηῆ ηῆ ὥνᾳ, ἃ δεῖ 

εἰπεῖκ.  

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο...  

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηξ Θεμηόημο... [6] 
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

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

θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ νπ, ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ 

. Νεηηάνζε ἔκδμλε, Ὁζζμιάνηοξ Κονίμο, πάκηεξ ηαηαθεύβμιεκ, ηῆ 

ζεπηῆ πνεζαείᾳ ζμο, ἀκαηνάγμκηεξ πνόθεαζμκ Ἅβζε, ζοιπαεξ ἐη 

πάζδξ, δζαζῴγςκ πενζζηάζεςξ, κόζςκ ηε εθίρεςκ, ηαὶ ηξ ἐπδνείαξ 

ημῦ πείνμκμξ, ημὺξ ιέθπμκηαξ ἐη πίζηεςξ, ημύξ δζηημὺξ ἐκ ὕικμζξ 

ἀβκάξ ζμο ζὺ βὰν ζηεθδθόνμξ, πανίζηαζαζ Θεῶ ἐκ μνακμῖξ, ζὺκ 

Ἀεθμθόνςκ ζηναηεύιαζζ, ηαὶ Μανηύνςκ ηάβιαζζ.  

ᾨδὴ δ. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τκ αἱιάηςκ ημῖξ θύενμζξ, ηὴκ ζημθὴκ πμνθονώζαξ, ηξ ἐκ ἀζηήζεζ 

γςξ, πανίζηαζαζ ὡναῖμξ, Θεῶ ηῶ ἐκ Τνζάδζ, ἐκ ρίζημζξ Νεηηάνζε, 

παν Οὗ ἐλαίηεζ ἡιῖκ, ζοβπώνδζζκ πηαζζιάηςκ.  

Ὃκ ἀπώθεζαξ πνῴδκ, εδζαονὸκ ημῖξ δζηημῖξ ζμο, εὗνεξ ηαιάημζξ 

ζμθὲ δζὸ πηςπεύζακηά ιε, πμθθαῖξ ἐκ ἁιανηίαζξ, ζαῖξ πνεζαείαζξ 

Νεηηάνζε, ιὴ ιὲ ἐάζῃξ ἐπενμῦ, ἐπζπάνια βεκέζεαζ.  

Χοπζηκ ιμθοζιάηςκ, ηαὶ ζανηὸξ κμζδιάηςκ, δεῦνμ ηαεαίνςκ 

ἡιᾶξ, ημὺξ ηαηαζπαγμιέκμοξ, ηὸ εεῖμκ θείρακόκ ζμο, [7]εεμθόνε 

Νεηηάνζε, ἐλ μὗ πνμπέεζ Θεόξ, ηνμοκμὺξ ηκ πανζζιάηςκ.  

Θενηνθίνλ 

Λοιαζκόιεκμκ Μηεν, ημῦ δμθίμο δοκάζημο, ἐπζδνμιαῖξ παθεπαῖξ, 

εενιξ ζὲ ἱηεηεύς Ὡξ ἄιεηνμκ πθμοημῦζα, πνὸξ ἀκενώπμοξ 

ζοιπάεεζακ, ἐθέδζμκ ιὲ ηὸκ ζόκ, πακάεθζμκ μἰηέηδκ.  

ᾨδὴ ε. Σὸλ Βαζηιέα. 

 Δενβεζίαξ, εεῖμκ ἀκάαθοζμκ κέηηαν, ὦ Νεηηάνζε ἡιῖκ ημῖξ 

ἀκαλίμζξ, ηαηαζπαγμιέκμζξ, ηὸ εεῖμκ θείρακόκ ζμο.  

Ἐκ ιεηακμίᾳ, ἡιᾶξ δζάβεζκ ηὸκ αίμκ, ὦ Νεηηάνζε ἐκίζποζμκ επαῖξ 

ζμο ζὺ βὰν ιεηακμίαξ, πόδεζβια ἐδείπεδξ.  
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Τὸκ Βαζζθέα, εενιξ δοζώπεζ ημῦ ηόζιμο, ὡξ ιεβάθαεθμξ Αημῦ 

Ὁζζμιάνηοξ, ἵκα ηξ ἀθνάζημο, ηνοθξ ἀλζςειεκ. 

Θενηνθίνλ 

Ὄιανζζμκ Μηεν, γςξ ἀΰθμο ηὸ ὕδςν, ηῆ ἀεθίςξ απιςεείζῃ ιμο 

ηανδίᾳ, ἵκα Σὲ δμλάγς, ηὴκ Κεπανζηςιέκδκ.  

ᾨδὴ ζ. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 Ὡξ ανύζζξ κεηηανώδδξ, εείςκ πανζζιάηςκ, ηὴκ λδνακεεῖζακ 

ηανδίακ ιμο δνόζζζμκ, Ὁζζμιάνηοξ Κονίμο, Πάηεν Νεηηάνζε. [8] 

Καηώζεςκ ὀδύκδξ, ηκ ἐλ ἁιανηίαξ, ηὰξ δζακμίαξ Νεηηάνζε ἴαζαζ, 

ηκ εθααξ πεπμζεόηςκ, ηῆ ἀκηζθήρεζ ζμο.  

Ὑικμῦιεκ ζὲ ἀπαύζηςξ, μἱ ηαηαηνοθκηεξ, ηξ πάνζηόξ ζμο 

παιιάηαν Νεηηάνζε, ὡξ εζεαείαξ ὁπθίηδκ, ἀηαηαβώκζζημκ.  

Θενηνθίνλ 

Ὑπέναβκε Μανία, Κεπανζηςιέκδ, ηὴκ ηαπεζκήκ ιμο ροπὴκ 

ηαηαθάιπνοκμκ, θςημποζίᾳ ἀπθέηῳ, ηξ εζπθαβπκίαξ Σμο.  

Σὸ Ἄμηνλ ἐζηη… 

Φαίνμζξ ιμκαγόκηςκ πμβναιιόξ, ηαὶ ηκ Ἀεθμθόνςκ ἐλεζηόκζζια 

εαοιαζηὸκ παίνμζξ ηκ εαοιάηςκ, εώδδξ ιονμεήηδ, ηαὶ πάνζημξ 

δμπεῖμκ, εεῖμκ Νεηηάνζε.  

Ξίθεζ ηὸκ απέκα ἀπμηιδεείξ, ἀπέηειεξ πάζαξ, ημῦ δμθίμο ηὰξ 

ιδπακάξ, ηαὶ ημῖξ ιέθεζί ζμο, Νεηηάνζε παιιάηαν, Θεὸκ ηὸκ ἐκ 

Τνζάδζ, ηνακξ ἐδόλαζαξ. 

 Τξ ἐθεοεενίαξ ηξ ἐκ Φνζζηῶ, δζὰ ιεηακμίαξ, εδζαονίζαξ ηὸκ 

εδζαονόκ, ἐκ ζηόηεζ δμοθείαξ, Νεηηάνζε ημῦ Γέκμοξ, ἀβζζ 

ιανηονίμο, ὡξ θξ ἐλέθαιραξ. [9] 

Γεῦνμ δζαζῴγςκ ὡξ ζοιπαεήξ, ἀπὸ κμζδιάηςκ, ηαὶ ηζκδύκςκ 

πακημδαπκ, εθίρεςκ πακημίςκ, ηαὶ πάζδξ δοζπναβίαξ, Νεηηάνζε 

ηνζζιάηαν, ημὺξ ικμθόβμοξ ζμο.  
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Γεῦηε ηαὶ πνμζπέζςιεκ ἀδεθθμί, ηῶ εείῳ θεζράκῳ, Νεηηανίμο ημῦ 

εηθεμῦξ, ἐλ μ ἀκααθύγεζ, ημῦ Πκεύιαημξ ἡ πάνζξ, ηαὶ δόλακ ηῶ 

Κονίῳ, πάκηεξ πνμζάλςιεκ.  

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηὰ ηξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ, 

εἰξ ηὸ ζςεκαζ ἡιᾶξ.  

Σὸ Σξηζάγηνλ, ηὰ ζοκήεδ Τνμπάνζα,  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε Νεηηανίμο ἀδεθθμί, ηῶ πανζημανύηῳ θεζράκῳ, πάκηεξ 

πνμζπέζςιεκ, ηαὶ ἀκααμήζςιεκ, ροπξ εεύηδηζ ὡξ πθμοηήζαξ 

πνὸξ Κύνζμκ, πμθθὴκ παῤῥδζίακ, δεῦνμ ηῆ ζῆ πάνζηζ, ὡξ 

ζοιπαεέζηαημξ, αθάαδξ πεζναζικ ηαὶ ηζκδύκςκ, ηαὶ ἐπδνεζκ 

ὀθεενίςκ, ιάηαν ζμὺξ ἱηέηαξ ἐλαζνμύιεκμξ. [10] 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, ὦ Μηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλόκ ιε, πὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο.  

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ.  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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