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17 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίαο 

Μαξίλαο ηεο Μεγαινκάξηπξνο 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄.Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σήλ ἀζιεθόξνλ θαί παξζέλνλ Μαξίλαλ, ηήλ δί’ ἁγλείαο ηήλ ςπρήλ 

ὠξαΐζαζαλ, ἀλεπθεκνῦληεο θξάμσκελ ἐθ κέζεο ςπρῆο. Μάξηπο 

ἀμηάγαζηε, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ ξύζαη, πάληαο ηνύο ηηκώληαο ζέ, ηνῦ 

ιηκνῦ θαί ινηκνῦ ηέ, θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο ηνῦ ἐρζξνῦ, ὅπσο 

ὑκλῶκελ ἐλζέσο ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο 

ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σή Θενηόθσ ἐθηελῶο λῦλ πξνζδξάκσκελ, ἁκαξησινί θαί ηαπεηλνί 

θαί πξνζπέζσκελ, ἐλ κεηαλνία θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο, 

Δέζπνηλα βνήζεζνλ, ἐθ’ ἠκίλ ζπιαγρληζζεῖζα ζπεῦζνλ 

ἀπνιιύκεζα,ὑπό πιήζνπο πηαηζκάησλ, κή ἀπνζηξέςεο ζνύο 

δνύινπο θελνύο, ζέ γάξ θαί κόλελ ἐιπίδα θεθηήκεζα. 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, … 

 

Δἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο 

θηξηώζα, Μαξίλα, ἐλ νὐξαλῶ, θαί ηῶλ ηνῦ Ὑςίζηνπ, πιεξνπκέλε 

καξκαξπγῶλ, θώηηζνλ ηόλ λνῦλ κνπ ζαῖο πξεζβείαηο, θαί 

ζθνηαζκνῦ ηῶλ παζῶλ κέ ἁπάιιαμνλ. 
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Θεξκῶο ἱθεηεύσ ζέ ὁ νἰθηξόο, ηαῖο ζαῖο ἰθεζίαηο, ὤ Μαξίλα κάξηπο 

Χξηζηνῦ, δπζρεξῶλ ηνπ βίνπ ιύηξσζαη κέ, θαί ηῶλ παζῶλ κνπ ηόλ 

ηάξαρνλ θόπαζνλ. 

 

Μέγα ηό θαηόξζσκά ζνπ, ζεκλή, δξάθνληα γάξ κέγαλ, ἐηαπείλσζαο 

εὐζαξζώο θάκε ὅζελ δώξεζαη, Μαξίλα, πεξηθξνλῆζαη αὐηνῦ ηά 

ζνθίζκαηα. 

 

                                           Θενηνθίνλ 

ύ εἰ, Παξζέλε ἄζπηιε, ηῆο ἐκῆο, δηαλνίαο ζάξξνο, θαί ἐιπίο κνπ ηῆο 

ηαπεηλῆο, ςπρῆο θαί θαξδίαο ηαιαηπώξνπ, ζύ εἰ ηό θῶο, ἡ δσή θαί 

ἀλάζηαζηο. 

 

Ὠδή γ΄. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα… 

Χαίξνπζα, παλόιβηε, ἐλ νὐξαλνῖο ζύλ ηνῖο κάξηπζη, πάληαο ἠκᾶο, 

θξνύξεζνλ εὐραίο ζνπ, θαί παζῶλ ἐιεπζέξσζνλ. 

 

θέπελ ηήλ εἰθόλα ζνπ, ζνθή Μαξίλα, νἰόκελνη, δαηκνληθᾶο, 

θεύγνκελ παγίδαο, θαί δεηλῶλ ἐθιπηξνύκεζα. 

 

Ὕκλνλ ραξηζηήξηνλ, ὁ ζόο νἰθέηεο πξνζθέξσ ζνί, δηαζσζεῖο, δεηλῆο 

ἀζζελείαο, ὤ Μαξίλα, πξεζβείαηο ζνπ. 

 

                                         Θενηνθίνλ 

Ἔρσ ζέ, Παλάζπηιε, βίνπ πξνζηάηηλ θαί ηεῖρνο ἄξξεθηνλ, δηό 

δεηλῶλ, ηνῦ καηαίνπ βίνπ, νὐ πηννῦκαη ηήλ ἕθνδνλ. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε 

ληξπθώζα, παλέλδνμε, θαί ἐλεδνκέλε ζείαηο ιακπξόηεζη, ηῶλ 

ηηκώλησλ ζέ κλεκόλεπζε, θαί ἐθ λόζσλ ξύνπ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Σῶλ ἁγίσλ αἱκάησλ ζνπ, νἱ θξνπλνί Μαξίλα, θαηέζβεζαλ, ηήλ 

δεηλήλ παζῶλ κνπ θιόγσζηλ, θαί εἰο ὑγηείαλ κέ ὠδήγεζαλ. 
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ηαιαγκνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ, πάζαλ ἀζείαο ππξάλ θαηέζβεζαλ, θαί 

ηῶλ ζέ ηηκώλησλ ἤξδεπζαο, ηάο ςπρᾶο, Μαξίλα, ζενδόμαζηε. 

 

                                             Θενηνθίνλ 

Ρόδνλ ζύ ηό ἀκάξαληνλ, ὤ Παξζέλε κόλε βιαζηήζαζα, ηαῖο 

πξεζβείαο ζνπ πεξηζῶδε, ηνύο πξνζηξέρνληαο ζνί, Μεηξνπάξζελε. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Φώηηζνλ ἠκᾶο, ηνύο ηηκώληαο ζέ, ζεόπλεπζηε, θσηί ηῷ κεγάισ λῦλ 

πξνζεγγίδνπζα, θαί θσηνθόξνπο, ηάο ςπρᾶο ἠκῶλ ἀπέξγαζαη. 

 

Ρεύκαζη ζεπηνῖο, ηῶλ αἱκάησλ ζνπ θαηαζβεζνλ, πῦξ ηό ηῆο ἀπάηεο 

θαί μήξαλνλ ξνῦλ, ηῆο δπζζεβώλ ηπξαλλίαο, Μαξίλα παλζεκλέ. 

 

Θείαηο θαιινλαῖο, ηνῦ Νπκθίνπ ζνπ, ἀνίδηκε, ἐλεδνκέλε ηῶλ 

ὑκλνύλησλ ζέ, θσηόο ηνῦ ζείνπ, ηάο ςπρᾶο εὐραίο ζνπ ἔκπιεζνλ. 

 

                                            Θενηνθίνλ 

Ἄρξαληε εκλή, ζείσ ὕδαηη κέ ξάληηζνλ, θαί ηαῖο ιηβάζη ηνῦ ἐιένπο 

ζνπ, ζηαγόλαο δίδνπ, ηῶλ δαθξύσλ ὑεηίδεηλ κέ. 

 

Ὠδή ο΄. Ἰιάζζεηη κνί, Σσηήξ 

ιήιπζε θσηαπγήο, ζεκλή ἡ κλήκε ζνπ ζήκεξνλ, θσηίδνπζα ηνύο 

πηζηῶο, ἐλ ηαύηε ηηκώληαο ζέ, θαί ζθόηνο δηώθνπζα, παζῶλ 

ἀληάησλ, θαί δαηκόλσλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

ηεθάλσ παξζεληθῶ, Χξηζηόο, Μαξίλα, ζέ ἔζηεςελ, ὡο θαζαξάλ θαί 

ἁγλήλ, θαί ρνξῶ παξζέλσλ ζέ, δεόλησο ἐζθήλσζε, δηό ὑπέξ πάλησλ, 

ἠκῶλ ηνῦηνλ θαζηθέηεπε. 
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Ὑκλνῦζα ζύ ηόλ Θεόλ, θσλαῖο ἀπαύζηνηο κλεκόλεπε, ἠκῶλ ηῶλ 

ἁκαξησιῶλ, Μαξίλα παλέλδνμε, ξπζζῆλαη ἐθ ζιίςεσο, ινηκηθῆο ηέ 

λόζνπ, θαί δεηλῶλ ηνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Θενηνθίνλ 

Φσλή ἀξραγγειηθή, Θεόλ, Μαξία, ἐγέλλεζαο, ὄλ ἐμηιέσζαη λῦλ, 

ἠκίλ ὡο ἰζρύνπζα, ηνῖο πίζηεη θξαπγάδνπζη, δσξεζῆλαη ιύζηλ, ηῶλ 

πηαηζκάησλ, Παλακώκεηε. 

 

Δηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ, Μαξίλα, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηνύο ἐλ 

πίζηεη εἰιηθξηλεῖ πξόο ζέ θαηαθεύγνληαο, θαί ἴαζαη ηά πνιιά ἠκῶλ 

πάζε. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἔπ ἐζράησλ ηῶλ 

ἥκεξσλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

εἴηα ηό Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. 

Νύκθε ἐθιεθηή ηνπ σηῆξνο, Μαξίλα ἔλδνμε, ηάο ζεηξᾶο ηῶλ 

πνιιῶλ κνπ πηαηζκάησλ δηαξξεμνλ, παζῶλ θζνξᾶο θαί θηλδύλσλ 

ξύζαη, θαί ηήλ ἀριύλ ηῶλ λόζσλ κνπ δηαζθέδαζνλ, ηαῖο πξόο Θεόλ 

ιηηαίο ζνπ, παλανίδηκε. 

Καί εζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηόλ Κύξηνλ θαί πξνζέζρε κνί, θαί εἰζήθνπζε 

ηῆο δεεζεῶο κνπ. 

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

δηαβήκαηά κνπ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (ζ΄. 1-16) 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, ζπγθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνύο δώδεθα Μαζεηᾶο 

αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο δύλακηλ θαί ἐμνπζίαλ, ἐπί πάληα ηά δαηκόληα, 

θαί λόζνπο ζεξαπεύεηλ θαί ἀπέζηεηιελ αὐηνύο θεξύζζεηλ ηήλ 

βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ, θαί ἰάζζαη ηνύο ἀζζελνῦληαο. Καί εἶπε πξόο 

αὐηνύο. Μεδέλ αἴξεηε εἰο ηήλ ὁδόλ, κήηε ξάβδνπο, κήηε πῆξαλ, κήηε 

ἄξηνλ, κήηε ἀξγύξηνλ, κήηε ἀλά δύν ρηηώλαο ἔρεηλ. Καί εἰο ἤλ ἄλ 

νἰθίαλ εἰζέιζεηε, ἐθεῖ κέλεηε, θαί ἐθεῖζελ ἐμέξρεζζε. Καί ὅζνη ἄλ 

κή δέμσληαη ὑκᾶο, ἐμεξρόκελνη ἀπό ηῆο πόιεσο ἐθείλεο, θαί ηόλ 
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θνληνξηόλ ἀπό ηῶλ πνδῶλ ὑκῶλ ἀπνηηλάμαηε εἰο καξηύξηνλ ἐπ’ 

αὐηνύο. μεξρόκελνη δέ, δηήξρνλην θαηά ηάο θώκαο, 

εὐαγγειηδόκελνη θαί ζεξαπεύνληεο παληαρνῦ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

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

Σάίο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ, θαί θαηά 

ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Καί ηό παξόλ πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη… 

Μαξίλα παλέλδνμε, ηῶλ ἀζιεθόξσλ ηό θιένο, ζύλ παξζέλσλ 

ηάγκαζη, θαί ρνξνῖο καξηύξσλ, ηνύο ἐθηεινῦληάο ζνπ, πίζηεη ηήλ 

θνίκεζηλ, θαί ηήλ ζείαλ κλήκελ, θαί ηή ζθέπε πξνζπειάδνληαο, ηή 

ζή, παλεύθεκε, ζῶδε ηῷ Κπξίσ πξεζβεύνπζα, θαί πάζαλ λόζνλ 

ἴαζαη, θαί ηῶλ ςπρηθῶλ ἐιεπζέξσζνλ, δεηλῶλ ἀιγεδόλσλ, θαί ξύζαη 

ἐθ θηλδύλσλ ηνῦ ἐρζξνῦ, ὡο παξξεζίαλ πξόο Κύξηνλ ἔρνπζα, 

ζενζνθέ. 

 

Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ… 

Ὄκβξνηο ηῶλ ζῶλ αἱκάησλ ξεῖζξα, ἀπεμήξαλαο εἰδώισλ θιπαξίαο, 

ἐπνκβξίδεηο δέ λῦλ, ἰάκαηα παληνία, κάξηπο Μαξίλα, παύνπζα, πῦξ 

δεηλῶλ λόζσλ παληνίσλ. 

 

Μάξηπο Μαξίλα, ηῷ Ὑςίζησ, ζηεθεθόξνο ἀεί παξηζηακέλε, ὑπέξ 

πάλησλ ἠκῶλ, ηῶλ ζέ ὑκλνινγνύλησλ, δηελεθῶο ἱθέηεπε, ηνῦ 

ξπζζῆλαη ἐθ θηλδύλσλ. 

 

Πάζη πεγάδεη, ὤ Μαξίλα, πνηακνύο ἰακάησλ ἡ εἰθώλ ζνπ, ηάο 

ὀδύλαο ἀεί, ἐμαίξνληαο ζσκάησλ, θαί ηάο ςπρᾶο δξνζίδνληαο, θαί 

πιεξνῦληαο ζπκεδίαο. 
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                                           Θενηνθίνλ 

Ἔπαηλνλ γιώζζεο ἐμ ἀλαγλνπ, ηή Παλάγλσ ζνῖ πξνζθέξσ, 

Θενηόθε, ἐλαγώλ ινγηζκῶλ, ξπζζῆλαη δπζσπῶλ ζέ, θαί κνιπζκῶλ 

ηνῦ ζώκαηνο, ὤ ἀκόιπληε Παξζέλε. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα… 

Σνύο ηήλ ζήλ κλήκελ, ηήλ θσηνθόξνλ ηηκώληαο, ἀπό πάζεο ξύζαη 

ζαῖο πξεζβείαηο, λόζνπ, ὤ Μαξίλα, ἴλα ζέ καθαξίδσ. 

 

Σῶλ ἰακάησλ, ράξηλ ιαβνῦζα, Μαξίλα, ἀπειαύλεηο λόζνπο 

ἀληάηνπο, ἐθ ηῶλ ζέ ηηκώλησλ θαί πόζσ γεξαηξόλησλ. 

 

Ἀπνθαζαίξεη, κνιπζκνύο παζεκάησλ, ἡ εἰθώλ ζνπ ηῶλ πόζσ 

γεξαηξόλησλ, κλήκελ ζνπ ηήλ ζείαλ Μαξίλα ἀζιεθόξε. 

            

                                        Θενηνθίνλ 

Ἰσζείζάλ κνπ, ηήλ ςπρήλ ἁκαξηίαο, δξαζηηθῶ θαξκάθσ ζῆο 

πξεζβείαο, ἴαζαη, Παξζέλε, ἐιπίο ηῶλ ζέ ὑκλνύλησλ. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ… 

Θεώζεσο ηπρνῦζα, θαί θσηί ηξπθώζα, ηῷ νὐξαλίσ, Μαξίλα 

ζενιεπηε, ηνύο ζέ ὑκλνῦληαο ιηηαίο ζνπ, δεηλῶλ ἁπάιιαμνλ. 

 

Μαξίλα δσξεζῆλαη, πάζηλ ξζνδόμνηο, ἀπαιιαγήλ δεηλῶλ λόζσλ 

θαί ζιίςεσλ, Χξηζηόλ δπζώπεη, θαί ξῶζηλ ςπρῆο θαί ζώκαηνο. 

 

Μαξίλα Θενῦ δόμαλ, ἐλνπηξηδνκέλε, ὑπέξ ηῶλ ζέ εὐθεκνύλησλ 

αὐηόλ δπζώπεζνλ, ηνῦ κεηαζρεῖλ ζείαο δόμεο ηέ, θαί ιακπξόηεηνο. 

 

Θενηνθίνλ 
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Μαξία Θενηόθε, ζέ ὑκλνινγνπκελ, ὅηη θηλδύλσλ θαί λόζσλ 

ιπηξνῦζαη ἠκᾶο, δηελεθῶο ηόλ ζόλ Σόθνλ, θαζηθεηεύνπζα. 

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ… 

 

Σήλ ἄκσκνλ λύκθελ ηνῦ Ἰεζνῦ, Μαξίλαλ ηήλ ζείαλ, ἰθεηεύζσκελ νἱ 

πηζηνί, βνῶληεο ξύζαη λόζσλ, θαί δεηλῶλ ζαῖο πξεζβείαηο, ἠκᾶο ηνύο 

ἐθηεινῦληαο ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Μή παύζε, Μαξίλα, ηνῦ Πνηεηνῦ, ζεξκῶο δενκέλε, ὑπέξ πάλησλ 

ηῶλ εὐζεβῶο, ζέ καθαξηδόλησλ ὡο κάξηπξα Κπξίνπ, θαί πόζσ 

γεξαηξόλησλ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Χαίξνηο ξζνδόμσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθύγηνλ 

ἰζρπξόλ, ραίξνηο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, θαί ηῶλ ἐλ ἐμνξία, Πξνθόπηε 

Θενθξνλ, ηό παξακύζηνλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

Καί ηό Τξνπάξηνλ. 

Ἦρνο πι. α΄. Τόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ… 

Σνῦ ἐρζξνῦ ηάο ἐλέδξαο ξύκε δηέθπγεο, θαί αὐηῶ πξνζπιαθεῖζα 

ὑπεξεθόληηζαο, θαί ἐθ Θενῦ ηήλ δαςηιή ράξηλ ἀπείιεθαο, 

ἀπνζνβεῖλ ἐθ ηῶλ πηζηῶλ, ηάο λόζνπο ηάο ιπκαηλώδεηο,δηό πξέζβεπε 

ηῷ Κπξίσ, ὑπέξ ἠκῶλ, Μαξίλα ἔλδνμε. 

 

Ἤ ηό παξόλ Ἀπνιπηίθηνλ. Ἤρνο ἅ’. 

Σνῦ παηξόο ἐθ βξέθνπο ἀπεζηξάθεο ηά εἴδσια, θαί ηνῦ ιπβξίνπ 

ηπξάλλνπ ηήλ ὀθξύλ θαηεπάηεζαο, Μαξίλα παλεύθεκε ζεκλή, 

ξσζζεῖζα δέ ἰζρύη ηαπξνῦ αἰζζεηνῦ ηήλ ηνῦ θαλέληνο θεθαιήλ 

ζπληξίβεηο πνιεκήηνξνο.Δόμα ηῷ ζέ δνμάζαληη Χξηζηῷ, δόμα ηῷ ζέ 

ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ ἐλεξγνύληη δηά ζνπ πάζηλ ἰάκαηα. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ Σέ λεθξόλ… 

ήκεξνλ ὑκλνῦκελ εὐζεβῶο, κάξηπο ἀζιεθόξε Μαξίλα, ζνύ ηό 

ἐθλίθεκα θαί ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, θαί εὐθιεῆ ἑνξηήλ, νἱ ὀξζῶο 

δνγκαηίδνληεο, Σξηάδα ἁγίαλ, θαί ζέ ἰθεηεύνκελ, ξύζαη ζνύο 

δνύινπο δεηλῶλ, λόζσλ θαί παληνίσλ θηλδύλσλ, θαί ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ 

ηπξαλλίδνο, ηνύο ζνί πξνζπειάδνληαο, ἀνίδηκε. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




