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11 Ινπιίνπ Παξάθιεζε Αγίαο 

Μεγαινκάξηπξνο Δπθεκίαο 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Χαικόο ξκβ΄ (142). 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ,  

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δἴηα ηό Τξνπάξηνλ. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σῆο Παλεπθήκνπ ηνῖο Λεηςάλνηο πξνζδξάκσκελ, νἱ ἐλ θηλδύλνηο θαί 

Δἰθόλη πξνζπέζσκελ, αηῆο ζεξκνῖο ηνῖο δάθξπζη θαζηθεηεύνληεο, 

Δθεκία ἔλδνμε, ηαῖο ζεξκαίο ζνπ πξεζβείαηο, ηάρνο θζάζνλ 

ιύηξσζαη, ἐθ δεηλῶλ ηνπο ζνύο δνύινπο, θαί κή παξίδεο δεήζεηο θαί 

θσλᾶο, ηῶλ πξνζθεπγόλησλ ηαρέσο ηή ζθέπε ζνπ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Τή Θενηόθσ ἐθηελῶο…. 

Ο Ν΄ Χαικόο  

θαί ὁ Καλώλ, ἔρσλ Ἀθξνζηηρίδα «Ὕκλνηο γεξαίξσ ηήλ Παλεύθεκνλ 

Κόξελ». 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ὑκλῶλ ζέ εθήκσο θαί εζεβῶο, ηαῖο ζείαηο ζνπ. Μάξηπο Δθεκία, 

καξκαξπγαῖο, ὅινλ θαηαιάκπξπλνλ ηόλ λνῦλ κνπ, ηόλ Ἰεζνῦλ 

δπζσπνῦζα, Παλεύθεκε. 
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Μή παύζε πξεζβεύνπζα ηῷ Χξηζηῷ, Δθεκία Μάξηπο, πέξ 

πάλησλ ηῶλ εζεβῶλ, ηῶλ ηήλ ζείαλ Μλήκελ ζνπ ηηκώλησλ, θαί 

πξνζθπλνύλησλ, νξόλ ζνπ ηήλ παληηκνλ. 

 

Ννόο θαί ςπρῆο κνπ παξεθηξνπᾶο, ἀπέιαζνλ, Μάξηπο Δθεκία, θαί 

εζεβῶο, δηαγεηλ ἀμίσζνλ ζόλ δνῦινλ, θαί εἰο ὁδόλ ελνκίαο 

ὁδήγεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ο ζζέλεη ηήλ ἄβπζζνλ, Μαξηάκ, ἡ γιώζζα ἐθθξᾶζαη, ηνῦ 

ἄλζξσπνπ ἐκῶλ θαθῶλ, ἠλόκεζα γάξ πέξ ηό κέηξνλ, ἀιι' ὡο 

ἐιένπο ζύ Μήηεξ κέ νἴθηεηξνλ. 

 

Ὠδή γ΄. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα. 

Ἴζρπζαο Παλεύθεκε, ζζέλεη Θενῦ Παληνθξάηνξνο, Αἱξεηηθῶλ, ηόλ 

Σόκνλ παηῆζαη, θαί ζηεξίμαη εζέβεηαλ. 

 

ηήξημνλ, Παλεύθεκε, ηαῖο παληέξνηο πξεζβείαηο ζνπ, ηήλ εζεβῆ, 

ηῶλ ζῶλ δνύισλ Πίζηηλ, θαί Αἱξέζεσλ ιύηξσζαη. 

 

Σόκνλ ἐλ ρεξζί γξαπηόλ, ἐλεγθαιίζσ, Παλεύθεκε, ηό ηειαπγέο, ηῶλ 

ὀξζῶλ δνγκάησλ, Δθεκία ζηεξίδνπζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔηεθεο, Παλάζπηιε, ἀδηαθζόξσο ηόλ Κύξηνλ, ὄλ ἐθηελῶο, δπζώπεη 

ζσζῆλαη, ηνύο ζέ πόζσ δνμάδνληαο.  

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ρύζαη, ὤ Καιιηπάξζελε, ηόλ ζνί πξνζδξακόληα νἰθηξόλ νἰθέηελ 

ζνπ, ἐμ Αἱξέζεσλ θαί ζηήξημνλ, ηαῖο ιηηαίο ζνπ, Μάξηπο, πξόο 

εζέβεηαλ. 
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Ἀκλάο εἰ Θενῦ ἄζπηινο, ἄζπηινλ θάκε γελέζζαη ἀμίσζνλ, Δθεκία 

ηαῖο πξεζβείαο ζνπ, θαί ηή ζσθξνζύλε εσδίαζνλ. 

 

Ἰαηξείαο ἑθάζηνηε, βξύνπζα ἐθπιύλεηο, Παλεύθεκε, λνζεκάησλ 

κνπ ηόλ βόξβνξνλ, ὡο Νύκθε Ὑςίζηνπ ἀδηάθζνξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρεῖζξα, Κόξε, δαθξύσλ κνί, ηῶλ πλεπκαηηθῶλ παξαζρνπ ηόλ 

βόξβνξνλ, ἴλα πιύλσ ηῶλ πηαηζκάησλ κνπ, θαί πξόο ὕδσξ ἴζπλνλ 

ἀλέζεσο. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

Ὤθζεο ἀιεζῶο, Δθεκία Καιιηπάξζελε, ξύζηεο ηνῦ Χξηζηνῦ 

δνγκάησλ ηῶλ εζεβῶλ, ἐλ νἶο ζνύο δνύινπο, ἀεί δηαηήξεζνλ. 

 

Σῶλ Αἱξεηηθῶλ, θαηαηζρύλαζα ηήλ ἔπαξζηλ, δόγκαηα ηά ζεία ηνῦ 

Ἰεζνῦ, ἐλαγθαιηζζεῖζα, Δθεκία, δηέζσζαο. 

 

Ἡ ηῶλ εζεβῶλ, πξνζηαζία θαί βνήζεηα, πάληαο ηνύο ηηκώληαο ζέ, 

Καιιηπάξζελε, εζεβῶο ηόλ βίνλ, δηαγεηλ ἀμίσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζνλ ηαῖο ἐκνῦ, ηνύ ζνπ δνύινπ, Κόξε ἄζπηιε. ηαῖο νἰθηξαῖο 

δεήζεζη, θαί παξαζρνπ κνί, ἁκαξηηῶλ κνπ, ηειείαλ ἄθεζηλ δένκαη. 

 

Ὠδή ο΄. Ἰιάζζεηη κνί Σσηήξ. 

Παξζέλνο ὡο ἀιεζῶο, θαί Νύκθε ηνῦ Παληνθξάηνξνο, ζύ γεγνλπία, 

εκλή, θακέ ηόλ ἱθέηελ ζνπ, παξζελίαο πιήξσζνλ, ηνῖο ἐλζένηο 

ἔξγνηο, Δθεκία Καιιηπάξζελε. 

 

Ἀκίαληνο ηῷ Χξηζηῷ, θαξζακνζζεῖζα, ζενζνθέ, θαί παξαδνῦζα 

αηῶ, ςπρήλ ζνπ ηήλ ἄκσκνλ, ζνύο δνύινπο ἀμίσζνλ, ἀκίαληνπο 

κεῖλαη, ἐθ ηῆο ιώβεο ηῶλ αἱξέζεσλ. 
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Νῦλ πξνζθπλνῦληεο πηζηῶο, ηά ιείςαλά ζνπ Παλεύθεκε, δεόκεζα 

ἐθηελῶο, ηπρεῖλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, πηαηζκάησλ ἀθέζεσο, θαί 

ξπζζῆλαη λόζσλ, θαί δεηλῶλ ηνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

λ ὥξα ηή θνβεξά, θαί ηή ἡκέξα ἐηάζεσο, ζπλαξξσγόο κνί γελνύ, 

Παξζέλε ἀκόιπληε θαί ξύζαη γεέλλεο κέ, θαί ηῆο θαηαδίθεο, ηῆο 

δηθαίαο ηνη’ ἑμάξπαζνλ.  

 

Παλεύθεκε Δθεκία Χξηζηνῦ ηνῦ σηῆξνο Μάξηπο θαί Νύκθε, κή 

δηαιίπεο αηῶ πξεζβεύεηλ ἑθάζηνηε, ηνῦ ξπζζῆλαη ἠκᾶο παληνίαο 

Αἱξέζεσο. 

 

Ἄρξαληε…. 

 

 

Δἴηα ηό Κνληάθηνλ Ἦρνο β΄. 

νύ Καιιηκάξηπο Δθεκία, ηό πνιπάζινλ θῆλνο ἐπί γήο ἠκεῖο 

πινπηνῦληεο, θαί εζεβῶο αηῶ πξνζπειάδνληεο, ἰακάησλ 

ιακβάλνκελ ηήλ ράξηλ, ηαῖο ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ, παζῶλ θαί 

δαηκόλσλ ηήλ ἀπνιύηξσζηλ, θαί αἱξέζεσλ ηήλ θαηάπαπζηλ, 

κλνῦληεο θαί δνμάδνληεο, ηόλ ζέ δνμάζαληα Κύξηνλ. 

 

Καί εζύο ηό Πξνθείκνλνλ. Ἦρνο δ΄. 

Ὑπνκέλσλ πέκεηλα ηόλ Κύξηνλ, θαί πξνζέζρε κνί, θαί εἰζήθνπζε 

ηῆο δεήζεώο κνπ.  

ηίρνο. Καί ἔζηεζελ ἐπί πέηξαλ ηνύο πόδαο κνπ θαί θαηεύζπλε ηά 

δηαβήκαηά κνπ. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (Κέθ. δ΄ 36-50). 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, ἠξώηα ηίο ηῶλ Φαξηζαίσλ ηόλ Ἰεζνῦλ, ἴλα θάγε 

κεη’ αηνῦ θαί εἰζειζῶλ εἰο ηήλ νἰθίαλ ηνῦ Φαξηζαίνπ, ἀλεθιίζε. 

Καί ἰδνύ γπλή ἐλ ηή πόιεη, ἤηηο ἤλ ἁκαξησιόο, ἐπηγλνῦζα ὅηη 

ἀλαθεῖηαη ἐλ νἰθία ηνῦ Φαξηζαίνπ, θνκίζαζα ἀιάβαζηξνλ κύξνπ θαί 
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ζηάζα παξά ηνύο πόδαο αηνῦ ὀπίζσ θιαίνπζα, ἤξμαην βξέρεηλ 

ηνύο πόδαο αηνῦ ηνῖο δάθξπζη θαί ηαῖο ζξημί ηῆο θεθαιῆο αηῆο 

ἐμέκαζζε, θαί θαηεθίιεη ηνύο πόδαο αηνῦ θαί ἤιεηθε ηῷ κύξσ. 

Ἴδσλ δέ ὁ Φαξηζαῖνο ὁ θαιέζαο αηόλ, εἶπελ ἐλ ἐαπηῶ ιέγσλ. 

Οὗηνο, εἰ ἤλ πξνθήηεο, ἐγίλσζθελ ἄλ, ηίο θαί πνηαπή ἡ γπλή, ἤηηο 

ἅπηεηαη αηνῦ, ὅηη ἁκαξησιόο ἐζηη. Καί ἀπνθξηζεῖο ὁ Ἰεζνῦο εἶπε 

πξόο αηόλ, ίκσλ, ἔρσ ζνί ηί εἰπεῖλ.  δέ θεζη, δηδάζθαιε, εἰπέ. 

Γύν ρξεσθεηιέηαη ἤζαλ δαλεηζηή ηηλη, ὁ εἰο ὤθεηιε δελάξηα 

πεληαθόζηα, ὁ δέ ἕηεξνο πεληήθνληα. Μή ἐρόλησλ δέ αηῶλ 

ἀπνδνῦλαη, ἀκθνηέξνηο ἐραξίζαην.  

Σίο νὔλ αηῶλ, εἰπέ, πιεῖνλ αηόλ ἀγαπήζεη; Ἀπνθξηζεῖο δέ ὁ ηκώλ, 

εἶπελ πνιακβάλσ ὅηη, ὤ ηό πιεῖνλ ἐραξίζαην.  δέ εἶπελ αηῶ, 

ὀξζῶο ἔθξηλαο. Καί ζηξαθεῖο πξόο ηήλ γπλαίθα, ηῷ ίκσλη ἔθε. 

Βιέπεηο ηαύηελ ηήλ γπλαίθα; εἰζῆιζόλ ζνπ εἰο ηήλ νἰθίαλ, ὕδσξ ἐπί 

ηνύο πόδαο κνπ νθ ἔδσθαο, αὔηε δέ ηνῖο δάθξπζηλ ἔβξεμέ κνπ ηνύο 

πόδαο, θαί ηαῖο ζξημί ηῆο θεθαιῆο ἐμέκαμε. Φίιεκα κνί νθ ἔδσθαο, 

αὔηε δέ, ἀθ’ ἤο εἰζῆιζνλ, ν δηέιηπε θαηαθηινύζά κνπ ηνύο πόδαο. 

ιαίσ ηήλ θεθαιήλ κνπ νθ ἤιεηςαο, αηή δέ κύξσ ἤιεηςέ κνπ 

ηνύο πόδαο.  

Οὗ ράξηλ, ιέγσ ζνῖ, ἀθέσληαη αἵ ἁκαξηίαη αηῆο αἵ πνιινί, ὅηη 

ἠγάπεζε πνιύ, ὤ δέ ὀιίγνλ ἀθίεηαη, ὀιίγνλ ἀγαπᾶ. Δἶπε δέ αηή, 

ἀθέσληαί ζνπ αἵ ἁκαξηίαη. Καί ἤξμαλην νἱ ζπλαλαθείκελνη ιέγεηλ 

ἐαπηνῖο, ηίο νὗηνο ἐζηηλ, ὅο θαί ἁκαξηίαο ἀθίεζηλ; Δἶπε δέ πξόο ηήλ 

γπλαίθα. Ἡ πίζηηο ζνπ ζέζσθε ζέ, πνξεύνπ εἰο εἰξήλελ.  

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῆο Παλεπθήκνπ ιηηαῖο, ὤ Παλνηθηίξκνλ, δώξεζαη ηῷ ιαῶ ζνπ 

ξῶζηλ ηέ θαί εἰξήλελ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ εραῖο, Παληειεῆκνλ, ἁπάιιαμνλ κέ λόζσλ θαί 

ζιίςεσλ παληνίσλ. 
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Σηίρνο Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο... Καί ηό Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο 

πι. β΄ Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Νύκθελ ηήλ Παλεύθεκνλ, ηνῦ Πνηεηνῦ ηῶλ ἀλαθξάδνληεο, ὤ 

Καιιηπάξζελε, κή παύζε πξεζβεύεηλ, πάλησλ, Δθεκίαλ Μάξηπξα, 

πίζηεη ἰθεηεύζσκελ ἀηῶ σηήξη θαί Νπκθίσ ζνπ, πέξ ηῶλ δνύισλ 

ζνπ, πάζεο πεξηζηάζεσο, ξύζαζζαη ἠκᾶο, θαί ἐμ αἱξέζεσλ, θαί θαηά 

ἐρζξῶλ θαζνπιίζαζζαη, ἴλα εθεκῶκελ, ζσδόκελνη ἐλ ὕκλνηο ηήλ 

ζεπηήλ, θαί ἀεηζέβαζηνλ  

Μλήκελ ζνπ, θαί ηά θαηνξζώκαηα. 

 

Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ὕκλνηο γεξαίξνκελ ζέ, Μάξηπο, δί' ἤο δέδνηαη ραξά ηνῖο 

ξζνδόμνηο, ὡο ηόλ Σόκνλ αηῶλ ἐλ ηαῖο ρεξζί ιαβνῦζα, θαί δόγκα 

θξαηύλαζα, ηά ἐλ ηνύησ εζεβίαο. 

 

Φιέμνλ ἀθάλζαο, Δθεκία, ηῶλ αἱξέζεσλ ππξί ηῆο εζεβείαο, θαί ηό 

δόγκα ὅ ζύ ἐθύξσζαο πξεζβείαηο, ηαῖο ζαῖο λῦλ δηαηήξεζνλ, ἐλ ἠκίλ 

ηνῖο ζέ κλνύζηλ. 

 

Ἤζιεζαο, Μάξηπο Δθεκία, ηνῦ ζηαδίνπ ἐλ κέζσ κεη’ ἀλδξείαο, 

θαί ἀλῆιζεο πξόλ ὄλ ἐπόζεο ζνπ Νπκθίνλ, πέξ ἠκῶλ πξεζβεύνπζα, 

ηό ζόλ θῆλνο πξνζθπλνύλησλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μόλνο παξώξγηζα ὁ ηάιαο, ηά ζά ζπιάγρλα, Μαξία, ἐλ ἀλζξώπνηο, 

θαί ρξεζηόηεηα ζήλ ἐπίθξαλα ἀθξόλσο, δηό ζόλ δνῦινλ νἴθηεηξνλ, 

θηιεπζπιάγρλσο. Θενηόθε. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ὄξνλ ὡο πάιαη ηόλ εζεβῆ, Δθεκία, ζύ ἐθξάηπλαο ηῶλ ζείσλ 

δνγκάησλ, νὕησ πξνζθπξώζνηο εἴζε θαί λῦλ ηνηνῦηνλ. 

 

Νόκνλ ηόλ ζεῖνλ ὡο Ννκνθύιαμ ἡ Μάξηπο, ηῶλ ὀξζῶλ δνγκάησλ 

δεμακελή, ἄηξσηνλ θπιάηηεη ηήλ πίζηηλ εἰο αἰώλαο. 
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Καξηεξηθῶο ηάο βαζάλνπο ἡ Μάξηπο, ἐλεγθνῦζα κεη’ Ἀγγέισλ 

ρνξεύεη, πέξ ἠκῶλ πξεζβείαο πξνζάγνπζα Κπξίσ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅινο ὁ βίνο κνπ πνλεξόο ἐζηη, Κόξε, θαί ἡ ςπρή κνπ ἀλαπιεσο 

βνξβόξνπ, ἐιέεζνλ κέ κόλε Χξηζηηαλῶλ πξνζηάηηο. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ρπζζέληεο, Δθεκία, ηή ζή πξνζηαζία, ηῆο ηῶλ αἱξέζεσλ πιάλεο νἱ 

δνῦινί ζνπ, πηζηῶο ηά ζείά ζνπ Λείςαλα ἀζπαδόκεζα. 

 

Ἡ ηεζλεώζα Κόξε, θαηέρνπζα ὡο δώνπ, ηῆο εζεβείαο ηόλ ὄξνλ 

ἀλόζεπηνλ, δηαθπιάηηεη ηήλ Πίζηηλ ἠκῶλ ἀθξάδαληνλ. 

 

Νῦλ Μάξηπο Δθεκία, ηήλ ιάξλαθα κύξνπ, ηῶλ ζῶλ ιεηςάλσλ 

πιεξνῦζα ἀιάβαζηξνλ, εσδηάδεηο θαξδίαο ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ζέ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νακάησλ δσεξξύησλ, δηςώληα, Παξζέλε, ηόλ ζόλ ἱθέηελ κέ 

θόξεζνλ δένκαη, ύ γάξ πεγή δσεξξύησλ δάησλ, Παλαγλέ.  

 

Τό «Ἀμηόλ ἐζηίλ…» θαί ηό παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

Χαίξνηο Δθεκία παλεπθιεήο, ραίξνηο εζεβείαο ἀλαθήξπμηο 

ἀιεζήο, ραίξνηο ἡ πξεζβείαο πξνζάγνπζα Κπξίσ, πέξ ἠκῶλ ηῶλ 

πίζηεη ἀλεπθεκνύλησλ ζέ. 

 

Γεῦηε θηινκάξηπξεο ειαβῶο, ηήλ ἐλ Ἀζιεθόξνηο θαί Παξζέλνηο 

ζαπκαηνπξγόλ, ηήλ ἀμησζείζαλ Νύκθελ Χξηζηνῦ γελέζζαη, ηήλ 

ζείαλ Δθεκίαλ πάληεο ηηκήζσκελ. 
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Ἄγνκελ νἱ δνῦινί ζνπ ἑνξηήλ, ζήκεξνλ ὤ Μάξηπο, Δθεκία 

παλεπθιεήο, ὅηη ηῶλ Παηέξσλ πεπίζηεπζαη ηόλ Σόκνλ, θπιάμαζα 

ηήλ Πίζηλ ἀπαξαζάιεπηνλ. 

 

Χαίξνηο Νύκθε ἄζπηιέ ηνπ Χξηζηνῦ, Δθεκία Μάξηπο, εζεβείαο 

ραίξνηο ηηκή, δόμα Χαιθεδόλνο θαί θξάηνο ξζνδόμσλ, πάλησλ 

δεηλῶλ δεόκεζα, ἠκᾶο ιύηξσζαη. 

 

. Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ….  

 

Τό Τξηζάγηνλ… θαί ηό Τξνπάξηνλ. Ἦρνο γ΄. 

Λίαλ εὔθξαλαο ηνύο ξζνδόμνπο, θαί θαηήζρπλαο ηνύο 

θαθνδόμνπο, Δθεκία Χξηζηνῦ Καιιηπάξζελε, ηῆο γάξ ηεηάξηεο 

πλόδνπ ἐθύξσζαο, ἅ νἱ Παηέξεο θαιῶο ἐδνγκάηηζαλ.  

Μάξηπο ἔλδνμε, Χξηζηόλ ηόλ Θεόλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἠκίλ ηό 

κέγα ἔιενο. 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ Σέ Νεθξόλ. 

Λόγνπ ηνῦ ηερζέληνο ἐπί γήο, Νύκθε ἐθιεθηή Δθεκία, ζύ 

ἀλαδέδεημαη, ιακπάδα θαηέρνπζα ἐλζεῶλ πξάμεσλ, θαί ηῆο ζείαο 

Ἀζιήζεσο, θαηδξῶλ ιακπεδόλσλ, Οζελ ηήλ Παλέλδνμνλ, Μλήκελ 

ζνπ ζέβνκελ, θξνύξεη ἰθεηεύνκελ ζθέπε, ηαῖο πξόο ηόλ σηήξα 

ιηηαίο ζνπ, ἠκᾶο ηνύο ηηκώληαο ζέ θαί δνμάδνληαο. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο.




