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26 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίαο 

Οζηνπαξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142). 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, … 

 

Θεφο Κχξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρφκελνο ἐλ 

ὀλφκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Δπαξεζηήζαζα Θεψ, Αζιεθφξε, θαη πεηξαζζείζα σο ρξπζφο ελ 

θακίλσ, Παξαζθεπή παλέλδνμε, βαζάλσλ πεηξαζκνίο, ζαχκαηα 

πεγάδεηο λχλ, θαη λνζήκαηα παχεηο, θαη ηνλ ππεξάγαζνλ ηνπ Θενχ 

Θεφλ Λφγνλ, ππέξ εκψλ αεί εθδπζσπείο, φπσο απηνχ ησλ δσξεψλ 

επηηχρσκελ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

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

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πφηε, Θενηφθε… 

 

Χαικόο Ν΄ (50). 

Ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο …. 

 

Ψδή α΄. Ήρνο πι. δ΄. Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Τκλψλ ζνπ ηελ κλήκελ παξαθαιψ, έλδνμε Παξζέλε, ηψλ 

πηαηζκάησλ κνπ ηάο ζεηξάο, δηάξξεμνλ ηάρνο ηαίο πξφο Κηίζηελ, ηνλ 

Παλνηθηίξκνλα πξεζβείαηο ζνπ. 
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Μεγίζηε ε δχλακηο, ήλ ζεκλή, έιαβεο αμίσο, εθ Θενχ ηνχ 

ζαπκαηνπξγείλ• ηαχηελ νχλ ρξσκέλε ήδε παχζνλ, ηά πνιπρξφληα 

πάζε κνπ δένκαη. 

 

Ννκίκσο αζιήζαζα επί γεο, Παξαζθεπή Μάξηπο, θαί ην ζηέθνο ελ 

νπξαλψ, ζήο απνιαβνχζα θαξηεξίαο, ππέξ εκψλ ηνλ σηήξα 

ηθέηεπε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Όκκαηη, Παλάζπηιε, επ’ εκνί, ηιέσ ζνπ βιέςνλ, θαί ηάηξεπζνλ ηά 

δεηλά, ηνχ ζψκαηνο πάζε θαί ηάο λφζνπο, απνζθνξάθηζνλ ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ψδή γ΄. Σύ εί ην ζηεξέσκα… 

Ιζρχτ ηνπ Πλεχκαηνο, ηνπ Παλαγίνπ εκάο ειέεζνλ, Παξαζθεπή, θαη 

λφζσλ παληνίσλ, ζαίο ιηηαίο ειεπζέξσζνλ. 

 

ψζνλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, Παξαζθεπή παλαθήξαηε, πάληαο εκάο, 

ηνπο ζε αλπκλνχληαο θαη επθήκσο γεξαίξνληαο. 

 

Γελνχ κνη, Πνιχαζιε, ηψ ηεζιηκκέλσ πξνζηάηηο ζχληνλνο, θαη εθ 

παζψλ, θαη θηλδχλσλ ξχζαη, ηαίο επραίο ζνπ θαη ζιίςεσλ. 

 

Θενηόθηνλ 

Δμεινχ, Παλάρξαληε, λφζσλ δεηλψλ κε θαη ζιίςεσλ, ησλ αθεηδψο, 

θαηαπηεδφλησλ, ηνλ ζφλ δνχινλ εθάζηνηε. 

 

Ψδή δ΄. Δηζαθήθνα, Κύξηε. 

Ρψκελ δίδνπ κνη, Πάλζεκλε, θαηά ηε δακφλσλ θαί νιεζξίσλ παζψλ, 

θαη ηνλ ζάινλ ησλ πηαηζκάησλ κνπ, ηεξαίο ιηηαίο ζνπ θαηαπξάυλνλ. 

 

Αγαπήζαζα Κχξηνλ, θαί ζηεθάλνπο δφμεο θνκίζαζα, ππέξ πάλησλ 

θαζηθέηεπε, ησλ πηζηψο ηηκψλησλ ζε, Παλεχθεκε. 
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Ιθεζίαο κνπ πξφζδεμαη, ψ Παξαζθεπή• παξζέλε πνιχαζιε, θαί 

παζψλ κνπ ηελ ζθνηφκαηλαλ, ζνχ ζεξκαίο πξεζβείαηο απνδίσμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρχζαη, Κφξε Παλάκσκε, ε Θεφλ αζπφξσο θπήζαζα, ηνλ ζφλ δνχινλ 

θηλδπλεχνληα, θαηαπνληηζζήλαί κε ηνίο πηαίζκαζηλ. 

 

Ψδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο. 

Ωζπεξ χ, εκλή, εηο Νπκθψλα ηνλ Οπξάληνλ, απγάδε ηαίο ελζένηο 

καξκαξπγαίο, νχησ ζνχο δνχινπο, δφμεο ζείαο θαηαμίσζνλ. 

 

νπ ελ ησ λαψ, πξνζειζφληαο ηνπο νηθέηαο ζνπ, ψ Παξαζθεπή 

ειεπζέξσζνλ, εθ λνζεκάησλ, ηαίο επραίο ζνπ θαη θαθψζεσλ. 

 

Έξσηη Θενχ, ηελ ςπρήλ κνπ πιήμνλ δένκαη, Παξαζθεπή, ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ, θαη ησλ παζψλ κνπ, ηελ αριχλ λχλ εμαθάληζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πάλαγλε εκείο, θεθηεκέλνη ζε βνήζεηαλ, ζθέπελ θαη βεβαίαλ 

αληηιεςηλ, παληφο θηλδχλνπ, δηά ζνπ αεί ξπζζείεκελ. 

 

Ψδή ζη΄. Ιιάζζεηί κνπ. 

Αηκάησλ ζνπ ηνηο θξνπλνίο, Παξαζθεπή σο θαηέζβεζαο, ηεο 

απηζηίαο ην ππξ, νχησ λχλ θαηάζβεζνλ, ηελ θιφγα ησλ λφζσλ κνπ, 

ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, θαη θηλδχλσλ κε εμάξπαζνλ. 

 

Ρεφλησλ ην ρακεξπέο, Παξαζθεπή παλαθήξαηε, ην άζηαηνλ θαί 

θζαξηφλ, παξηδείλ αμίσζνλ, ζνλ δνχινλ πξεζβείαηο ζνπ, θαί 

αμησζήλαη, ζείαο δφμεο θαί ιακπξφηεηνο. 

 

Απάζαο ηάο θεθαιάο, ησλ αλνκνχλησλ ζπληξίβεζζαη, ππφ ηνπο 

πφδαο εκψλ, Θεφλ θαζηθέηεπε, Μάξηπο, ηψλ ηηκψλησλ ζνπ, πφζσ 

ηελ ζήλ Κάξαλ, ήλ απέηεκελ ν άλνκνο. 
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Θενηνθίνλ. 

π νχζα ην θαζαξφλ, θαί αγηψηαηνλ ηέκελνο, Μαξία ηνχ 

Παληνπξγνχ, παξάζρνπ κνη δάθξπα, ςπρήλ θαζαξίδνληα, θαί 

επάθνπζφλ κνπ, ηεο δεήζεσο ζνχ δένκαη. 

 

Δπίβιεςνλ κεη’ επκελείαο, Παξαζθεπή αζιεθφξε, επί ηά εκά δεηλά 

πάζε ηνχ ζψκαηνο, θαί ίαζηλ δψξεζαί κνη επραίο ζνπ. 

 

Eπίβιεςνλ, ελ επκελεία, παλχκλεηε Θενηφθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Κνληάθηνλ Ήρνο β΄. 

Πξνζηάηξηα πηζηψλ, Παξαζθεπή αζιεθφξε, πέινπζα, ηνίο ηε ζεπηή 

εηθφλη ζνπ ζεξκψο πξνζπειάδνπζηλ, ηθέηεπε Υξηζηφλ ηνλ Νπκθίνλ 

ζνπ, δσξεζήλαη ιχζηλ ησλ δεηλψλ, λφζσλ θαη ζιίςεσλ, θαη 

ακαξηηψλ παζψλ ηελ ζπγρψξεζηλ. 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ 

Υπνκέλσλ ππέκεηλα ηνλ Κύξηνλ θαη πξνζέζρε κνη, θαη εηζήθνπζε 

ηεο δεήζεώο κνπ. 

Σηίρνο. Καη έζηεζελ επί πέηξαλ ηνπο πόδαο κνπ, θαη θαηεύζπλε 

ηά δηαβήκαηά κνπ. 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μάξθνλ (Ἐ΄ 24 – 34). 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ ἠθνινχζεη ηῷ Ἰεζνῦ ὄρινο πνιχο, θαί ζπλέζιηβνλ 

αὐηφλ. Καί γπλή ηίο, νὖζα ἐλ ξχζεη αἵκαηνο ἔηε δψδεθα, θαί πνιιά 

παζνῦζα ὑπφ πνιιῶλ ἰαηξῶλ, θαί δαπαλήζαζα ηά παξ’ ἑαπηῆο 

πάληα, θαί κεδέλ ὠθειεζεῖζα ἀιιά κᾶιινλ εἰο ηφ ρεῖξνλ ἐιζνῦζα, 

ἀθνχζαζα πεξί ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐιζνῦζα ἐλ ηῷ ὄρισ ὄπηζζελ, ἤςαην ηνῦ 

ἱκαηίνπ αὐηνῦ, ἔιεγε γάξ. Ὅηη, θαλ ηῶλ ἱκαηίσλ αὐηνῦ ἄςσκαη, 

ζσζήζνκαη. Καί εὐζέσο ἐμεξάλζε ἡ πεγή ηνῦ αἵκαηνο αὐηῆο, θαί 

ἔγλσ ηῷ ζψκαηη ὅηη ἴαηαη ἀπφ ηῆο κάζηηγνο. 

Καί εὐζέσο ὁ Ἰεζνῦο ἐπηγλνχο ἐλ ἐαπηῶ ηήλ ἐμ αὐηνῦ δχλακηλ 

ἐμειζνῦζαλ, ἐπηζηξαθεῖο ἐλ ηῷ ὄρισ, ἔιεγε. Σίο κνπ ἤςαην ηῶλ 

ἱκαηίσλ; Καί ἔιεγνλ αὐηῶ νἱ καζεηαί αὐηνῦ. Βιέπεηο ηφλ ὄρινλ 

ζπλζιίβνληα ζέ, θαί ιέγεηο. Σίο κνπ ἤςαην; θαί πεξηεβιέπεην ἰδεῖλ 

ηήλ ηνῦην πνηήζαζαλ. Ἡ δέ γπλή, θνβεζεῖζα θαί ηξέκνπζα, εἰδπία ὅ 
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γέγνλελ ἐπ’ αὐηή, ἦιζε, θαί πξνζέπεζελ αὐηῶ, θαί εἶπελ αὐηῶ πάζαλ 

ηήλ ἀιήζεηαλ.  δέ εἶπελ αὐηή. Θχγαηεξ, ἡ πίζηηο ζνπ ζέζσθε ζέ, 

ὕπαγε εἰο εἰξήλελ, θαί ἴζζη ὑγηήο ἀπφ ηῆο κάζηηγφο ζνπ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῆο Ἀζιεθφξνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

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

Σαῖο ηῆο Θενηφθνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, 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. 

Ήρνο πι. β΄. Μεηαβνιή ησλ ζιηβνκέλσλ. 

Μεηαβνιή παληφο θηλδχλνπ, απαιιαγή λφζνπ παληνίαο ππάξρνπζα, 

Παξαζθεπή παξζέλε, ξχζαη πάληαο ησλ δεηλψλ, ηεο ησλ ελαληίσλ 

θαθνπρίαο, θαί ηεο ησλ δαηκφλσλ εηαηξείαο, ηαίο ζείαηο ζνπ πξφο 

Θεφλ δεήζεζη. 

 

Ψδή δ΄. Παίδεο Δβξαίσλ. 

Κάξαλ πάλζεπηνλ πάληεο, ηεο Παξζελνκάξηπξνο δεχηε 

Παξαζθεπήο, πηζηνί ελ εηεζίνηο, ηηκήζσκελ ηνηο χκλνηο, σο πεγήλ 

αλεμάληιεηνλ, ησλ ηακάησλ αεί, θαί ζείσλ δσξεκάησλ. 

 

Δνξηήλ παλαηζίαλ, νη πηζηνί νξζνδφμσο επηηειέζσκελ, θαηδξψο 

Παξαζθεπήο λχλ, ηελ Κάξαλ πξνζθπλνχληεο, θαί βνψληεο εθ 

πίζηεσο• πξφθζαζνλ ξχζαη εκάο, ιηηαίο ζνπ πάζεο λφζνπ. 

 

Τπέξ πάζαλ νπζίαλ, θαη ππέξ ρξπζίνλ ε Κάξα ζνπ δηαιάκπνπζα, 

παξέρεη ζσηεξίαλ, ηνίο πίζηεη, Αζιεθφξε, πξνο απηήλ 

θαηαθεχγνπζη, θαη ηαηξεχεη ςπρψλ, ζαλαηεθφξνπο λφζνπο. 
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Θενηνθίνλ. 

Η Θεφλ ζαξθνθφξνλ, Παλαγία Παξζέλε απνθπήζαζα, εθ πάλησλ 

αδφθεησλ, θηλδχλσλ ηνλ ιαφλ ζνπ, θαη εθ λφζσλ πεξηζψδε, θαη 

ακαξηίαο δεζκφλ, ηάρεη ιηηαίο ζνπ ιχζνλ. 

 

Ψδή ε΄. Τνλ Βαζηιέα. 

ηφκαηη πάληεο, θαη θαξδία πκλνχκελ, ηελ παλέλδνμνλ Μάξηπξα 

Κπξίνπ, φηη αξσζηίαο εηχρνκελ ηελ ιχζηλ. 

 

Δλ Οπξαλίνηο, Παξαζθεπή αζιεθφξε, ηνηο ζθελψκαζη ρνξεχνπζα 

ηψλ πίζηεη, ζε πκλνινγνχλησλ κλεκφλεπε, πακκάθαξ. 

 

Ρσζζείζα, Μάξηπο, ηε ηζρχτ Κπξίνπ, ησλ ηπξάλλσλ θαηήζρπλαο ηά 

ζξάζε• ζξαχζνλ θαί λχλ πάλησλ, δεζκνχο ηπξαλλνπκέλσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Άρξαληε κφλε, επινγεκέλε Μαξία, ηά δπζίαηα ηάηξεπζνλ πάζε, ηνπ 

νηθηξνχ ζνπ δνχινπ, ίλα ζε καθαξίδσ. 

 

Ψδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ… 

Φιέμνλ παξαλφκσλ, Παξαζθεπή Μάξηπο, πεξί ησ ζείσ ηερλάζκαηα 

άζεα• πηζηνχο δέ πάληαο, ζείσ απγάζκαηη ιάκπξπλνλ. 

 

Έκπιεσο ελζένπ, ιάκςεσο γελέζζαη, ηνλ ζφλ νηθέηελ λπλί 

θαηαμίσζνλ, ηαίο πξνο ηνλ φισλ Γεζπφηελ, ιηηαίο ζνπ, Πάλζεκλε. 

 

Ίλα ζε δνμάδσ, Παξαζθεπή πφζσ, ηάο αληάηνπο κνπ λφζνπο 

ζεξάπεπζνλ, θαί ηαίο επραίο ζνπ ηειείαλ, ξψζηλ παξάζρνπ κνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μφλε Θενηφθε, σο Αγλή θαη Μήηεξ, ηεο αθαζάξηνπ ηιχνο κε 

θάζαξνλ, ησλ αθαζάξησλ κσιψπσλ, θαί ζψζνλ, Γέζπνηλα. 
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Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηφθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακψκεηνλ, θαί Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ.Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηφθνλ, ζέ κεγαιχλνκελ. 

 

Υαίξνηο ξζνδφμσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθχγηνλ 

ἰζρπξφλ, ραίξνηο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, θαί ηῶλ ἐλ ἐμνξία, Πξνθφπηε 

Θενθξνλ, ηφ παξακχζηνλ. 

 

Αίηεζαη εηξήλελ παξά Θενχ, ςπρψλ ζσηεξίαλ, θαη θηλδχλσλ 

απαιιαγήλ, ζεία αζιεθφξε, Παξαζθεπή, επραίο ζνπ, ηνηο πίζηεη 

επθεκνχζί ζε θαί γεξαίξνπζη. 

 

Πνξθπξάλ εμ αίκαηνο ηελ ζηνιήλ, ζχ πεξηθεηκέλε, θαί ην ζηέκκα ελ 

θνξπθή, έρνπζα ψ Μάξηπο, θαί ηελ ηεο παξζελίαο, θαηέρνπζα 

ιακπάδα εκψλ κλεκφλεπε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηφισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἁγίνη πάληεο, κεηά ηῆο Θενηφθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηφ ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ……. 

 

 

 

 

Καί ην ηξνπάξηνλ. Ήρνο α΄. 

Σήλ ζπνπδήλ ζνπ ηε θιήζεη θαηάιιεινλ, εξγαζακέλε θεξψλπκε, 

ηελ νκψλπκφλ ζνπ πίζηηλ εηο θαηνηθίαλ θεθιήξσζαη, Παξαζθεπή 

αζιεθφξε• φζελ πξνρέεηο ηάκαηα, θαί πξεζβεχεηο ππέξ ησλ ςπρψλ 

εκψλ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ… 

Θχκα ησ Γεζπφηε θαί Θεψ, ήρζεο, θαιιηπάξζελε, ζείνλ θαί 

παλακψκεηνλ• πάζαο φζελ εχθξαλαο, ηάο νπξάληνπο αξράο, θαί 

καθάξσλ, ανίδηκε, ςπράο• δηφ πάληεο, πίζηεη ζνπ δεφκεζα, θαί πφζσ 

δένληη, ξχζαη ηαίο ιηηαίο ζνπ εθ λφζσλ, θαί παληνδαπψλ ελαληίσλ, 

εκάο ηνχο ηηκψληάο ζε Παλεχθεκε. 

 

 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπφ πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

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

κέ ὑπφ ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 




