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29 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ηνῦ ἐλ Ἀγθύξᾳ, Γ. Γαιαλνπνύινπ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο 

 

ὁ νια΄ (142) Χαθιόξ ηαί ηό Θεόξ Κύνζμξ ιεηά ηῶκ ζηίπςκ 

αὐημῦ. Δἶηα ηά Τνμπάνζα.  

                     

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸκ εεδβόνμκ Ἀεθδηὴκ ημῦ Κονίμο, ζμθὸκ Καθθίκζημκ 

αθαζηὸκ Κζθζηίαξ, Φνζζηζακμὶ ὑικήζςιεκ ραθιμῖξ ἱενμῖξ· παίνμζξ 

Μάνηοξ ἀλζΰικδηε, ἐηαμῶκηεξ πανιμκζηῶξ, ζηέπε ημὺξ εεμζεαεῖξ, 

ἐη θεμνᾶξ ηαὶ ἀκάβηδξ, ηζκδύκςκ αθάαδξ ἀπεζθῆξ ἐπενῶκ, ηαὶ ζῷγε 

πάκηαξ, ημὺξ ικήιδκ ηζιῶκηάξ ζμο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ, εἰιὴ βὰν Σὺ πνμΐζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηίξ ἡιᾶξ ἐῤῥύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τίξ δὲ δζεθύθαλεκ, ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηῶιεκ Γέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζώγεζξ ἀεί, ἐη 

πακημίςκ δεζκῶκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ· Ἁγίοσ Καλλινίκοσ, ᾄδω 

ἀγῶνας. Γεωργίοσ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Ἀηνόηδηζ ἔθαιραξ ἀνεηῶκ, αθαζηὲ Κζθζηίαξ· δζὸ πάνζημξ 

θςηζζιόκ, κῦκ δόξ ιμζ ηαὶ ηάεανμκ ηανδίακ, ὅπςξ ἐκεέμζξ ὑικήζς 

ζε ᾄζιαζζ. 

 

Γαθαηημηναθεὶξ ὡξ παῖξ ἐκ Φνζζηῷ, πνμζέδναιεξ Τμύηῳ, 

ἐναζιίςξ ἔπςκ Αὐηῷ· δζὸ πόεμκ εεῖμκ δὸξ εὐπαῖξ ζμο, ἔκδμλε 

Μάνηοξ ηἀιῖκ ημῖξ ζὲ ιέθπμοζζκ. 
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Ἱηέηεοε Μάνηοξ δζδκεηῶξ, Φνζζηῷ ἀκαζηάκηζ, ἐη ημῦ ηάθμο 

θαιπνμθακῶξ, ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ ῥοζεῆκαζ, ημὺξ ζὲ ηζιῶκηαξ ἐκ 

ηῷδε ζεικείῳ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

δύκδκ ροπῇ ιμο ηῇ ῥοπανᾷ, πνμὐλέκδζε Μῆηεν, ἡ δζάκμζα 

πνὸξ ῥμπήκ, ὠεμῦζα ηὴκ θύζζκ ἁιανηάκεζκ· ἀθθ’ εἰξ πανὰκ ηαύηδξ 

ἄθβμξ ιεηάηνερμκ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

ρδθόθνμκμξ βκώιδξ παν’ ὃ δεῖ ἀπάθθαλμκ, ηαὶ θνμκεῖκ ιμζ 

δὸξ ἄκς ιάηαν, ἀεὶ ηὰ ηνείηημκα, ὥζπεν ἐαίςζαξ ζύ, ἐκ πμθζηείᾳ 

ἀιέιπηῳ, ἵκ’ εὐηθείαξ ιέημπμκ, δείλῃ ιε Κύνζμξ. 

 

Καθθζέπεζακ Μάνηοξ, ἔπςκ ζμθμῖξ θόβμζξ ζμο, πνὸξ 

εἰδςθμθάηναξ ἐλῆθεεξ, ἵκ’ Δὐαββέθζμκ, Φνζζημῦ ηδνύλῃξ θαμῖξ· 

ὅεεκ ηνμθῇ ζῶκ ῥδιάηςκ, ημὺξ πζζηῶξ ὑικμῦκηάξ ζε, ενέρμκ 

Καθθίκζηε 

 

Ἀθβεζκὰξ ἀζεεκείαξ ηἀιῶκ πθδβῶκ ηναύιαηα, ἴαζαζ ηαπὺ 

ἐπζπέςκ, πάνζκ ὡξ αάθζαιμκ, ἐη ζῆξ εἰηόκμξ ζμθέ, πανέπςκ ἄιθς 

ηὴκ ῥῶζζκ, ηαὶ δεζκὰ κμζήιαηα, πόῤῥς ἐηδίςλμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λζηακείακ Πανεέκε δέλαζ ηαὶ ἐπίαθερμκ, ὑπὲν ηῶκ πζζηῶξ 

πνμζθεοβόκηςκ, ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο, ὡξ ἀζθαθῆ Κζαςηόκ, ἵκα 

ηαθῶξ ὁδδβήζῃξ, εἰξ θζιέκα εὔδζμκ, ημῦ εείμο Τόημο Σμο. 

 

Γζάζςζμκ, Μάνηοξ Καθθίκζηε πάκηαξ, ημὺξ εὐθδιμῦκηαξ 

εείμοξ ἄεθμοξ ζμο ραθιζηῶξ, ηαὶ ικήιδκ ζμο πάιθςημκ, 

θοηνμύιεκμξ κόζςκ ηε ηαὶ ηζκδύκςκ. 

 

πίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ 

παθεπὴκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδκ εενιὸκ ηαὶ πνέζαοκ ζε πνὸξ Δὔζπθαβπκμκ, 

πηςπῶκ αμδεόκ, κμζμύκηςκ ηὸκ εενάπμκηα, εδζαονὸκ ηεηηήιεεα, 

πάκηεξ εείαξ πάνζημξ θέβμκηεξ· ζπεῦζμκ κῦκ, ἡιᾶξ ῥῦζαζ ἐη δεζκῶκ, 

ἔκδμλε Μάνηοξ, ζμθὲ Καθθίκζηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Λαιπνμθόνῳ ζμο ὄιιαηζ, ἐθ’ ἡιᾶξ ὑρόεεκ αθέρμκ 

Καθθίκζηε, ηαὶ ἐη εθίρεςκ ἀπάθθαλμκ, ηὰξ ηανδίαξ ηῶκ ραθιμῖξ 

ὑικμύκηςκ ζε. 

 

Ἰζπονὸκ ηαηαθύβζμκ, ἔπμιεκ ζὲ Μάνηοξ μἱ πνμζζόκηεξ ζμζ, 

ἰαηνὸκ κμζμύκηςκ αἴνμκηα, ἀθ’ ἡιῶκ ἐιπύνεηα κμζήιαηα. 

 

Νμζδνὰ πάεδ ημίιδζμκ, ζαῖξ θζηαῖξ αἱνέζεζξ ἀπώεεζ Ἅβζε, ἀθ’ 

ἡιῶκ ηῶκ βεναζνόκηςκ ζε, ηαὶ πανάζπμο αίμκ ἀκεπίθδπημκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱηεζίαξ ηῶκ δμύθςκ Σμο, ὑπὸ ηὴκ ἐπήνεζακ ὄκηςκ δνάημκημξ, 

Μῆηεν πνόζδελαζ δεόιεεα, ηαὶ Υἱὸκ δοζώπεζ παεῶκ ῥύζαζεαζ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κάθθμξ ροπζηόκ, ἡιῖκ δὸξ ζηεῤῥὲ Καθθίκζηε, ηαὶ θμβζζιὸκ 

ηὸκ ἔκδμκ ἔπεζκ Θεῷ, ἵκ’ εἰνδκαίςξ αζμῦκηεξ, Φνζζηὸκ δμλάγμιεκ. 

 

ιμθμβδηά, ἐκ ζηαδίῳ ὄθζκ ᾔζποκαξ, ηῇ ἀδηηήηῳ ἰζπύσ ημῦ 

Σηαονμῦ, ηνόπαζμκ κίηδξ ἐβείναξ, ὃ πᾶζζ ανάαεοζμκ. 

 

Ὕρδ ἀκααάξ, Ἀεθμθόνε ἐπμονάκζα, ἕθηοζμκ ἡιᾶξ πνὸξ αίμκ 

ηαπεζκόκ, ὅπςξ εἰξ δόλακ, ηνοθῆξ εεσηῆξ ἀκέθεςιεκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄζπζθε Θεόξ, ἵκα ζώζῃ βέκμξ ᾤηδζεκ, ἐκ ηῇ βαζηνί Σμο ἑηῶκ 

ζςιαηζηῶξ, Ὃκ ἐηδοζώπεζ, ἡιᾶξ ηνοθῆξ ἀλζώζαζεαζ. 

 



[298] 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γαζιόκςκ, ἐβεκόιδκ ἐπίπανια, ἡδμκαῖξ ηῆξ ἁιανηίαξ 

δμοθεύζαξ, ὅηζ ηαηῶκ, ἡ ροπὴ ἐιμθύκεδ, ηαὶ ὡξ ἰπεὺκ ὁ αεθίαν 

ἐγώβνδζεκ, ἀθθὰ πνὸ ηέθμοξ ἐηαμῶ· Καθθζκίημο εὐπαῖξ Σῶηεν 

ζῶζόκ ιε. 

 

Ὡξ ἄηιδημξ, ζὺ ἀδάιαξ ἔιεζκαξ, ἐκαεθήζαξ ηανηενῶξ ἐκ 

ααζάκμζξ, ὁδὸκ Φνζζημῦ ηὴκ ζςηήνζμκ δείλαξ, ἧξ ηαὶ ἡιᾶξ, 

Ἀεθμθόνε ἀλίςζμκ, ημῖξ ιέθπμοζζ πενζπανῶξ, ἀνεηῶκ ζμο πθδεὺκ 

ἄεθμοξ εαύιαηα. 

 

Ἀθύβζζημξ, ὡξ ὁ ζίδδνμξ ὤθεδξ, ηαὶ ὑπήκεβηαξ βεκκαίςξ ηὸκ 

ιόνμκ· ὅεεκ ἡιῖκ, ηὸ ζηεῤῥόκ ζμο πανάζπμο, ηαεοπμιέκεζκ ἐκ αίῳ 

ηὰ πάκδεζκα, ηαὶ θεύβεζκ ηόλςκ ἐπενζηῶκ, πνμζαμθὰξ ἰμαόθμοξ ηῇ 

ζηέπῃ ζμο. 

Θενηνθίνλ. 

Γζκώζημιέκ Σε, Πανεέκε ἄθεμνμκ, ὡξ ἐθύδξ ἐη κδδύμξ ηῆξ 

Ἄκκδξ· Σὺ βὰν ηνμθόξ, βθοηαζιὸξ ηαὶ ἀβάπδ, ἡιῶκ ὑπάνπεζξ ἐθπὶξ 

ηαὶ ιεζίηνζα· δζὸ ὑικμῦιέκ Σε πζζηῶξ, πνμζηοκμῦκηεξ ηὸκ 

ἄθναζημκ Τόημκ Σμο. 

 

Γζάζςζμκ, Μάνηοξ Καθθίκζηε πάκηαξ, ημὺξ εὐθδιμῦκηαξ 

εείμοξ ἄεθμοξ ζμο ραθιζηῶξ, ηαὶ ικήιδκ ζμο πάιθςημκ, 

θοηνμύιεκμξ κόζςκ ηε ηαὶ ηζκδύκςκ. 

 

Ἄπνακηε, ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηῶκ ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἀκηζθήπηςν ὑπάνπεζξ πηςπῶκ πακαμίδζιε, εενιὸξ πνέζαοξ 

πάκηςκ ηῶκ πζζηῶκ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ· ζὺ παηέναξ ηαὶ νεμδόλμοξ 

πάκημηε θνμονεῖξ· δζὸ πνόθεαζμκ ὦ Ἀεθδηά, εἰξ ηὴκ αμήεεζακ 

ἡιῶκ, ηῶκ ηαπὺ πνμζηαθμύκηςκ ζε· ἴαζαζ ημὺξ κμζμῦκηαξ, ηαὶ 

ῥῦζαζ ημὺξ δαζιμκῶκηαξ, θαόκ ζμο ηήνεζ δ’ ἀαθααῆ, ἐη ηζκδύκςκ 

ηαὶ ηαηώζεςκ. 
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Πνμηείιεκμκ. Θασμαζηὸς ὁ Θεὸς ἐν ηοῖς Ἁγίοις Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ, ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ΄ 8 – 12). 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ ημῖξ ἑαοημῦ Μαεδηαῖξ· πᾶξ ὃξ ἂκ ὁιμθμβήζῃ 

ἐκ ἐιμὶ ἔιπνμζεεκ ηῶκ ἀκενώπςκ ηαὶ ὁ Υἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο 

ὁιμθμβήζεζ ἐκ αὐηῷ ἔιπνμζεεκ ηῶκ Ἀββέθςκ ημῦ Θεμῦ· ὁ δὲ 

ἀνκδζάιεκόξ ιε ἐκώπζμκ ηῶκ ἀκενώπςκ, ἀπανκδεήζεηαζ ἐκώπζμκ 

ηῶκ Ἀββέθςκ ημῦ Θεμῦ. Καὶ πᾶξ ὃξ ἐνεῖ θόβμκ εἰξ ηὸκ Υἱὸκ ημῦ 

ἀκενώπμο, ἀθεεήζεηαζ αὐηῷ· ηῷ δὲ εἰξ ηὸ Ἅβζμκ Πκεῦια 

αθαζθδιήζακηζ, μὐη ἀθεεήζεηαζ. Ὅηακ δὲ πνμζθένςζζκ ὑιᾶξ ἐπὶ 

ηὰξ ζοκαβςβάξ ηαὶ ηὰξ ἀνπάξ ηαὶ ηὰξ ἐλμοζίαξ, ιὴ ιενζικᾶηε πῶξ ἤ 

ηζ ἀπμθμβήζδζεε, ἤ ηζ εἴπδηε· ηὸ βὰν Ἅβζμκ Πκεῦια δζδάλεζ ὑιᾶξ ἐκ 

αὐηῇ ηῇ ὥνᾳ ἃ δεῖ εἰπεῖκ. 

 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Μὴ μὖκ ἀπμῤῥίρδξ ιε, ζανηὸξ ηὸκ ιειμθοζιέκμκ, ηαὶ παεῶκ 

ηὸκ ἄζςημκ, ζὲ κῦκ ηαηαθεύβμκηα, ὦ Καθθίκζηε· Ἅβζε ζῶζόκ ιε, 

πζζηῶξ πνμζπίπημκηα, ηῇ ιμνθῇ ζμο ἀζπαγόιεκμξ, ἴαζζκ δώνδζαζ 

ἄιθς, ηῶκ ηζκδύκςκ δ’ ἐηθύηνςζαζ, εθίρεςκ ἐλαζνμύιεκμκ, ηαὶ ηῶκ 

παθεπῶκ ζοιθμνῶκ ημῦ αίμο, ἵκ’ ὑικμθμβῶ ζμο, πθδεὺκ ηῶκ 

εαοιαζίςκ ἀθδεῶξ, ηαὶ ιεβαθύκς ημῖξ ᾄζιαζζκ, ἄεθδζζκ ηαὶ 

ικήιδκ ζμο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡνάσζια Μανηύνςκ, ἀβάθθμο ιεη’ Ἀββέθςκ, Πάκηςκ η’ 

Ἁβίςκ Φνζζηόκ, ἐηδοζςπῶκ θζηαῖξ ζμο, ὅπςξ πονὸξ ῥοζεῶιεκ, 

αἰςκίμο μἱ ηνάγμκηεξ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 
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Νμζήιαηα δζώηεζξ, ηῶκ ηζιώκηςκ ζε Μάνηοξ, ηαὶ πάκηαξ ημὺξ 

εὐζεαεῖξ, ἐη ζοιθμνῶκ θοθάηηεζξ· δζὸ ημὺξ ἐηαμῶκηαξ, πενζθνμύνεζ 

ηαηώζεςκ· ὁ ηῶκ Παηένςκ ἡιῶκ, Θεὸξ εὐθμβδηὸξ εἶ. 

 

Ἀπαύζηςξ ζὲ βεναίνεζ, θζθεόνηςκ ηὸ πθῆεμξ, ἔκδμλε Μάνηοξ 

Φνζζημῦ, αἰημύιεκμκ πνεζαείαζξ, ηαῖξ ζαῖξ ἵκ’ ἐη ηζκδύκςκ θοηνςεῇ, 

ηαὶ ηὸ ἔθεμξ θάαῃ, Σςηῆνμξ Θεμῦ, ὡξ ἔπςκ παῤῥδζίακ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὲ ἀκύιθεοηε Νύιθδ, ηαεμνῶιεκ μἱ πάκηεξ Βᾶημκ, ὡξ ὄνεζ 

Μςζῆξ, πνμεῖδεκ ἐκ Σζκαίῳ, θθμβὶ παναδμεεῖζακ, ἀθθὰ ἄθθεηημκ 

ιείκαζακ· ὅεεκ ηὴκ θθόβα παεῶκ, ἡιῶκ ζαέζμκ Πανεέκε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Γάκκοηαζ πᾶζα, θθὰξ ἐκ ζμὶ εεδβόνε, ηαὶ Φνζζηῷ αμᾷ 

ἐβηαοπςιέκδ· ζῶζμκ ἡιᾶξ Σῶηεν, πνεζαείαζξ Καθθζκίημο. 

 

θέμοξ εείμο, ηαὶ δςνεῶκ πθήνμο πάκηαξ, ηαπεζκῶξ θνμκεῖκ 

ἵκ’ ἀκοικμῦιεκ, ζὲ βόκε Κζθίηςκ, ηῆξ δ’ ηηθδζίαξ δόλακ. 

 

Ὤθεδξ πμθθάηζξ, Μάνηοξ θαὸκ πενζζηέπςκ, ηαὶ πζζημὺξ 

εἰηόκα ζμο ηζιῶκηαξ· ὅεεκ ἡιᾶξ ζηέπε, δαζιόκςκ πμκδνίαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαζ βεέκκδξ, ηῶκ μὐνακῶκ πθαηοηένα, βδβεκῶκ Ἁβκὴ 

ἁβζςηένα, πάκηαξ ημὺξ ὑικμῦκηαξ, ηὴκ Σὴκ ηδδειμκίακ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαθήκζμκ δὸξ αίμκ, εεῖε Ἀεθμθόνε, πᾶζζκ ἡιῖκ ιμκαζηαῖξ ηε 

ηαὶ δμύθμζξ Φνζζημῦ, ηαὶ ἐλεθμῦ νεμδόλμοξ, αθάαδξ αἱνέζεςκ. 

 

Ἱηέηεοε Σςηῆνα, ἵκα ροπμθεόνςκ, ἁιανηζῶκ ἀπαθθάλῃ 

εεόθνμκ ἡιᾶξ, ημὺξ ζεααζιίακ ζμο ικήιδκ, πακδβονίγμκηαξ. 
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νδὰξ ηῶκ ηαημδόλςκ, ζηόνπζζμκ ηαπέςκ, ἡιᾶξ ηὰξ 

ἐπαπεζθμῦζαξ δμοθμῦζεαζ μἰηηνῶξ, ηαὶ ὑπενιάπεζ ἁπάκηςκ, 

Μάνηοξ πμθύαεθε. 

 

Θενηνθίνλ. 

ρίζημο ἡ ηαεέδνα, πέθεζξ ἐκ ηῷ πόθῳ· δζὸ δοζώπεζ Υἱόκ 

Σμο ζςεῆκαζ ἡιᾶξ, ημὺξ ἀθδεῆ Θεμηόημκ, ὁιμθμβμῦκηά Σε. 

 

. 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ…. 

 

Φαίνμζξ εὐζεαείαξ θάνμξ θαιπνόξ, ηνήκδ ηῶκ πανίηςκ, ηῶκ 

εαοιάηςκ ὁ πμηαιόξ, ἡ ηνμθὴ πεκήηςκ, ηαηεηνεβιέκςκ ζηέβδ, 

πζζηῶκ ζοιπαναζηάηδξ, Μάνηοξ Καθθίκζηε. 

 

Πμίδζμκ εεόθνμκ ζαῖξ πνμζεοπαῖξ, ἡιᾶξ Φνζζημηέκηνμοξ, ἐκ 

ηῷ αίῳ εἶκαζ πακηί, ημῦ θνμκεῖκ ηὰ ἄκς, Βαζίθεζα ηῆξ δόλδξ, ιὴ δ’ 

ἐκημθῶκ Κονίμο, ἐπζθακεάκεζεαζ. 

 

Γὸξ ἡιῖκ ηὰ ηνείηης ηαῖξ ζαῖξ θζηαῖξ, Φνζζημῦ ηὴκ εἰνήκδκ, ὦ 

Καθθίκζηε εὐηθεέξ, ἱθαζιὸκ πηαζζιάηςκ, ηαπείκςζζκ ἀβάπδκ, θόαμκ 

Θεμῦ ζὺκ πίζηεζ, αίμο δζόνεςζζκ. 

 

Πμίεζ πμίικδκ βαίαξ ἑθθδκζηῆξ, ζαῖξ εενιαῖξ πνεζαείαζξ, εἶκαζ 

ἄιπεθμκ ημῦ Φνζζημῦ, ἵκ’ ἀεὶ ὑικῆ ζε, Καθθίκζηε ηνζζιάηαν, πνὸξ 

ηνίαμκ ιεηακμίαξ, ἰεύκςκ ἕηαζημκ. 

 

Τμὺξ ἀκεοθδιμῦκηάξ ζε Ἀεθδηά, ιέθεζζ ηαὶ ὕικμζξ, παῖνε 

θέβμκηαξ ἀνζζηεῦ, ῥῦζαζ ἐη ηζκδύκςκ, ζεζζιμῦ ηαὶ πάζδξ αθάαδξ, 

ηαηαηθοζιμῦ ἀκάβηδξ, πονὸξ ηαὶ εθίρεςκ. 

 

Ὥζπεν Νζκεοΐηαξ πάθαζ Θεέ, ἔζςζαξ ὀνβήκ Σμο, ηαηαπαύζαξ 

ηὴκ εεσηήκ, ημύημοξ ιεηαβκῶκηαξ, ηἀιᾶξ ζῶζμκ Οἰηηῖνιμκ, 

πνεζαείαζξ Καθθζκίημο, ημῦ Ἀεθμθόνμο Σμο. 

 



[302] 

 

Τῷ ἀπνμζιαπήηῳ ὅπθῳ Σηαονμῦ, ηεζπζζεεὶξ ἐλῆθεεξ, 

πμθειῆζαζ ηὸκ πηενκζζηήκ· ὅεεκ ἡιᾶξ Μάνηοξ, πενίγςζμκ ἰζπύσ, 

εὐπῆξ ζμο ηαὶ κδζηείαξ, θεύβεζκ ημὺξ δαίιμκαξ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

θέδζμκ ἡιᾶξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαύηδκ Σμζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Γεζπόηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ.  

 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί Σμὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή 

ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ ζθόδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ 

ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θύηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ 

ἐπενῶκ ἡιῶκ. Σὺ βὰν εἶ Θεόξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαόξ Σμο, πάκηεξ ἔνβα 

πεζνῶκ Σμο ηαὶ ηὸ ὄκμιά Σμο ἐπζηεηθήιεεα.  

 

Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πύθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, 

εὐθμβδιέκδ Θεμηόηε, ἐθπίγμκηεξ εἰξ Σέ ιή ἀζημπήζμιεκ, 

ῥοζεείδιεκ δζά Σμῦ ηῶκ πενζζηάζεςκ, Σὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ 

ηῶκ Φνζζηζακῶκ. 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πέθεζξ, νεμδόλςκ ὁδδβόξ, ηεῖπμξ ὀπονὸκ ἀκηζθήπηςν, ηαὶ 

ηῶκ πηςπῶκ ἀνςβόξ, ὦ ζμθὲ Καθθίκζηε, ἔκδμλε Μάνηοξ Φνζζημῦ, 

ηαηαπθήηηεζξ δὲ εαύιαζζ, ημῖξ πόεῳ δναιμῦζζ, ηαὶ ἐπζημονίακ ζμο, 

ἐπζγδημῦζζ εενιῶξ· ὅεεκ, δίδμο πᾶζζ ηὰ ηνείηης, ζώγςκ ἐη θεμνᾶξ 

κμζδιάηςκ, ημὺξ ζὴκ εείακ ικήιδκ ἑμνηάγμκηαξ. 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ…. 

 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο 
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