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30 Ιμοθίμο Παναηθδηζηόξ Κακώκ εζξ ημκ 

Άβζμκ Απόζημθμ ίθα 

Πμίδια Ἀεακαζίμο ἱενμιμκάπμο ζιςκμπεηνίημο 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Χνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 

Άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ  

ΡΜΒ’ (142) Ψαθιόκ. 

Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο… 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑρςεεὶξ ἐκ ηῷ ηαονῷ. 

Ὁκνθξνλήζαο ηῷ ζεόθξνλη Παύιῳ, Χξηζηῷ ζπλδέδεζαη καθάξηε 

Σίια, Οὗ θήξπμ ἐλ ηνῖο ἔζλεζηλ ἐδείρζεο ἱεξόο, δησγκνῖο θαὶ ζιίςεζη 

θαὶ δεζκνῖο ἀξηζηεύζαο, Κνξηλζίσλ γέγνλαο, ἱεξάξρεο ζεόθξσλ, 

θαζηθεηεύσλ πάληνηε Χξηζηόλ, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη, εὐρὰο δενκέλσλ 

ζνπ. 

Γόλα. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 
Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

Ψαθιὸξ Ν´(50) 

Ἐθέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ, ηαηά ηό ιέβα ἔθεόξ μο …. 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

Δὐραῖο, ὦ Σίια, θύιαηηε θηιαπνζηόινπ. Ἀζαλάζηνο. 

                   ᾨδὴ α΄. Ἦπμξ πθ. δ΄. Ὑβνὰκ δζμδεύζαξ. 
Δὐραῖο ζνπ ὦ Σίια ηαῖο ἱεξαῖο, θπιάηηνηο ηνὺο πόζῶ, ζὲ ηηκῶληαο 

ἀπὸ ςπρῆο, θαὶ ζείαλ πξεζβείαλ ἐθδεηνῦληαο, πξὸο ηὸλ Σσηῆξα Ὃλ 

βίῳ ἐδόμαζαο. 
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πάξρσλ δνρεῖνλ ρσξεηηθόλ, ηῆο ράξηηνο Σίια, ἠθνινύζεζαο ηῷ 

Χξηζηῷ, κεδόισο γεΐλσλ πξνζπαζήζαο, ὧλ θαὶ ἡκᾶο ἀκεηόρνπο 

ἀλάδεημνλ. 

Χαξᾶο πεπιεζκέλνο ηῆο ζετθῆο, ὦ Σίια ηῷ Παύιῳ, ἠθνινύζεζαο 

ηαπεηλῶο, θαὶ ηνύηνπ ἐθκίκεκα ἐδέηρζεο· ὅζελ ἡκᾶο κηκεηάο ζνπ 

ἀλάδεημνλ. 

                                           Θεμημηίμκ. 

Ἁγλείαλ θπιάμαζα ἀθξηβῶ, ἁγλείαο Παξζέλε, δεῖμνλ νἴθνπο ηνὺο ἐθ 

ςπρῆο, ηηκῶληαο ἐλ ὕκλνηο Σνπ ἁγλείαλ, δη’ ἧο Τξηάδνο ηὴλ ράξηλ 

ἐθείιθπζαο. 

                                ᾨδὴ β΄. Οὐνακίαξ ἁρῖδμξ. 

Ἱθαλὸο ἐινγίζζεο ἀπνζηαιεὶο Ἅγηε, ζὺλ ηῷ ζείῳ Παύιῳ θαὶ ἄιινηο, 

εἰο Άληηόρεηαλ, πξὸο ὑπνζηήξημηλ, Χξηζηηαλῶλ λενθύησλ· ὅζελ Σίια 

ζηήξημνλ, ἡκᾶο ἐλ ζιίςεζη. 

 

Σάινλ θόπαζνλ Σίια ηνῦ δνιεξνῦ δξάθνληνο, θαὶ ηὴλ 

ρξηζηνδώξεηνλ δίδνπ, εἰξήλελ ἅπαζηλ, ἵλα δνμάδνκελ, ηὴλ ἐθ Θενῦ 

ζνη δνζεῖζαλ, ράξηλ νἱ ηηκῶληέο ζνπ, κλήκελ ηὴλ πάληηκνλ. 

 

Ὡο ἐράξεζαλ πάιαη Ἀληηνρεῖο Ἅγηε, ἐπὶ ηῇ ὑκῶλ παξνπζίᾳ, νὕησο 

ἀμίσζνλ, ηνὺο ζνὶ πξνζπίπηνληαο, ραίξεηλ ραξὰλ ηνῦ Κπξίνπ, θαὶ 

ηὴλ παξνπζίαλ ζνπ, ἀεὶ αἰζζάλεζζαη. 

                                           Θεμημηίμκ. 

Σῶδε ηέθλα Σνπ Μῆηεξ ηὰ ἐπὶ Σνὶ ηξέρνληα, θαὶ ηὴλ ηῶλ πηεξύγσλ 

Σνπ ζθέπελ, πόζῳ αἰηνύκελα, ὅπσο ηνῦ δαίκνλνο, πάζεο παγίδνο 

ῥπζζῶκελ, θαὶ θιεξνλνκήζνκελ, γιπθὺλ Παξάδεηζνλ. 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο Ἀπόζηνιε ζεῖε Σίια, ἀπὸ πάζεο 

ἀλάγθεο ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο, θαὶ πξέζβεπε δηὰ παληόο, ὑπὲξ 

ἡκῶλ ηῷ Γεζπόηῃ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                      Αῖηδζζξ ηαὶ ηὸ Κάεζζια. 

                        Ἦπμξ α΄. Πνεζαεία εενιή. 

Ἀγάπελ ηὴλ ζὴλ ἣλ ἔζρεο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, κεηάδνο ἡκῖλ, ὦ Σίια 

ρξηζηνθάξδηε, θαὶ παγίδσλ ιύηξσζαη, ἃο ὁ δόιηνο ἡκῖλ ἵζηεζη, 

δηαθπιάηησλ ηὰο ςπράο, ὁκνῦ θαὶ ζώκαηα ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

                           ᾨδὴ δ΄. Δἰζαηήημα Κύνζε. 

Ἱεξὰ ζάιπηγμ γέγνλαο, Σίια ηνῦ Κπξίνπ ηὰ δηθαηώκαηα, ἐθδηδάμαο 

ἐλ ηνῖο πέξαζη· δηὸ θαὶ ἡκῖλ ηαῦηα ἐθδίδαμνλ. 

Λακπξνηάηελ ηὴλ εἴζνδνλ, εἰο ηὴλ Βαζηιείαλ Κπξίνπ πνίεζνλ, Σίια 

πᾶζη ηνῖο πξνζηξέρνπζη, θαὶ ζεξκῶο αἰηνῦζη ηὰο πξεζβείαο ζνπ. 

Αὐγαδόκελνο ράξηηη, Σίια ηνῦ ἡιίνπ ηῆο δόμεο αὔγαζνλ, ηνὺο 

θεηκέλνπο ἐλ ηνῖο πηαίζκαζη, θαὶ ηὸ θῶο Κπξίνπ ἀλακέλνληαο. 

                                             Θεμημηίμκ. 

Φεῖζαη Μῆηεξ ηῶλ ηέθλσλ Σνπ, ηῶλ παξαβαηλόλησλ Χξηζηνῦ 

ζειήκαηα, θαὶ θξεκλνῦ ηαῦηα ἐμάξπαζνλ, ιπηξνπκέλε ζείαηο 

ἱθεζίαηο Σνπ. 

                                ᾨδὴ ε΄. Φώηζζμκ ἡιᾶξ. 
Ὕπλνπ ςπρηθνῦ, ἡκᾶο Σίια δηαλάζηεζνλ, πξὸο ἐξγαζίαλ ἐληνιῶλ 

Χξηζηνῦ, δη’ ὧλ ζενῦηαη, θαηὰ ράξηλ ηὸ ἀλζξώπηλνλ. 

Λύηξσζαη ζεηξᾶο, ἁκαξηίαο Σίια ἔλδνμε, ὡο ζὺ ἐῤῥύζζεο ἐλ 

Φηιίππῳ ζαπκαζηῶο, κεηὰ ηνῦ Παύινπ, ἐμ ἀδίθνπ θπιαθίζεσο. 

Αἴηεζαη ἡκῖλ, ἐθ Κπξίνπ Σίια πάληηκε, ηὴλ πξνζηαζίαλ ἐθ δαηκόλσλ 

θνβεξῶλ, νὕο πεξ δπλάκεη, ηνῦ Σηαπξνῦ πάιαη θαηήξγεζαο. 

                                           Θεμημηίμκ. 

Τξῶζνλ ηὰο ςπράο, ηῇ ἀγαπῃ ζείνπ Τόθνπ Σνπ, Παξζελνκῆηνξ θαὶ 

ἀμίσζνλ ἡκᾶο, ὀπίζσ Τνύηνπ, ἐλ παληὶ ηῷ βίῳ ἔπεζζαη. 

                                 ᾨδὴ ζη΄. Σὴκ δέδζζκ. 

Τὰ πάζε κνπ, ηὴλ ςπρὴλ ζπλζιίβνληα, ὡο ὀγθόιηζνο ὦ Σίια 

ηξηζκάθαξ, ζξαῦζνλ εὐζύο, ὡο ηὰ εἴδσια πάιαη, ηὸ θαη’ εἰθόλα 

θαζαίξσλ πξεζβείαηο ζνπ, θαὶ ἐληζρύσλ κε ἀεί, εἰο ἀπόθηεζηλ ηνῦ 

θαζ’ ὁκνίσζηλ. 
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Ἐλίζρπζνλ, ηὰο ςπρὰο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θινλνπκέλαο πεηξαζκνῖο 

κάθαξ Σίια, θαὶ ἀβιαβεῖο, ἐμ ἐρζξνῦ ἐπεξείαο, ζαῖο ἱθεζίαηο ἡκᾶο 

δηαηήξεζνλ, ζπληξίβσλ ἀπνζηνιηθῶο, ηὰο παγίδαο αὐηνῦ θαὶ ηὰ 

ζθάλδαια. 

Φξνληίδσλ κε, ἀγρσδῶλ ἀπάιιαμνλ, θαὶ κεξίκλεο ςπρνθζόξνπ ὦ 

Σίια, θαηαμηῶλ, ἀλαηίζεζζαη πάληα, πεπεξαζκέλνλ κνπ βίνλ ηῷ 

Κηίζαληη, ηῷ ἔρνληη ηὴλ παηξηθήλ, νἰθνπκέλεο θξνληίδα θαὶ 

πξόλνηαλ. 

                                  Θεμημηίμκ. 

Ἰάηξεπζνλ, ηῶλ ζσκάησλ Γέζπνηλα, θαὶ ςπρῶλ ηὰο ἀζζελείαο θαὶ 

λνζνπο, ηὸλ ἰαηξόλ, Ἰεζνῦλ Σαῖο πξεζβείαηο, ἐμηιενῦζα ὑπὲξ ηῶλ 

ηηκώλησλ Σε, θαὶ ὕκλνλ ηὸλ ἀγγειηθόλ, ἐθβνώλησλ Σνη· ραῖξε 

παλάκσκε. 

Γηάζσζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο Ἀπόζηνιε ζεῖε Σίια, ἀπὸ πάζεο 

ἀλάγθεο ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο, θαὶ πξέζβεπε δηὰ παληόο, ὑπὲξ 

ἡκῶλ ηῷ Γεζπόηῃ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                      Αῖηδζζξ ηαὶ ηὸ Κμκηάηζμκ. 

                Ἦπμξ α΄. Πνμζηαζία ηῶκ Χνζζηζακῶκ. 

Ππξσζεὶο ηῷ ππξὶ ζείνπ Πλεύκαηνο, ὥζπεξ γίγαο ηὸλ θόζκνλ 

δηέδξακεο, κάθαξ Σίια, πιάλεο ιανὺο πνιινὺο ἐμαγαγώλ· δηὸ ῥῦζαη 

θαὶ ἡκᾶο, πξνζπίπηνληάο ζνη ἐθ ςπρῆο, ἐθ παγίδσλ ἀιάζηνξνο. 

Γίδνπ Χξηζηνῦ ἀγάπελ, θιέμνλ παζῶλ ἀθάλζαο, θαὶ Βαζηθείαλ 

νὐξαλῶλ, ηαῖο εὐραῖο ζνπ πᾶζη ράξηζαη. 

Πνμηείιεκμκ, 

Δἰο πᾶζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ θζόγγνο 

αὐηνῦ, θαὶ εἰο ηὰ πέξαηα ηῆο νἰθνπκέλεο ηὰ ῥήκαηα αὐηνῦ. 

Σηίρ.  Οη νὐξαλνὶ δηεγνῦληαη δόμαλ Θενῦ, πνίεζηλ δὲ ρεηξῶλ Αὐηνῦ 

ἀλαγγέιεη ηὸ ζηεξέσκα. 

Δὐαββέθζμκ, ἐη ημῦ ηαηὰ Μαηεαῖμκ (ε΄ 37-38, ζ΄ 5-9) 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο καζεηαῖο αὐηνῦ· Ὁ κὲλ ζεξηζκὸο πνιύο, νἱ δὲ 

ἐξγάηαη ὀιίγνη. Γεήζεηε νὖλ ηνῦ θπξίνπ ηνῦ ζεξηζκνῦ, ὅπσο ἐθβάιῃ 

ἐξγάηαο εἰο ηὸλ ζεξηζκὸλ αὐηνῦ. Τνύηνπο ηνὺο δώδεθα ἀπέζηεηιελ ὁ 
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Ἰεζνῦο, παξαγγείιαο αὐηνῖο ιέγσλ· Δἰο ὁδὸλ ἐζλῶλ κὴ 

ἀπέιζεηε, θαὶ εἰο πόιηλ Σακαξεηηῶλ κὴ εἰζέιζεηε· πνξεύεζζε δὲ 

κᾶιινλ πξὸο ηὰ πξόβαηα ηὰ ἀπνισιόηα νἴθνπ 

Ἰζξαήι.  Πνξεπόκελνη δὲ θεξύζζεηε ιέγνληεο, ὅηη· Ἤγγηθελ ἡ 

βαζζθεία ηῶλ νὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνὺο 

θαζαξίδεηε, λεθξνὺο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε. Γσξεὰλ ἐιάβεηε, 

δσξεὰλ δόηε. 

Γόλα. 
Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ κῦκ. 
Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίπ. Ἐθεῆιμκ, ἐθέδζόκ ιε ὁ Θεόξ… 

Πνμζόιμζμκ. 

Ἦπμξ πθ. α΄. Ὅθδκ ἀπμεέιεκμζ.  

Σίια ζενδόμαζηε, Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ζξόλε, πᾶζαλ γῆλ ἐθώηηζαο, 

ζσηεξίνηο ιόγνηο ζνπ θαὶ ζπλήξκνζαο, ηῷ Χξηζηῷ ἄξηζηα, ηνὺο ἐλ 

ζθόηεη ὄληαο, θαὶ πἱνὺο θσηὸο θαὶ ράξηηνο, ηνύηνπο ἀλέδεημαο· ὅζελ 

θαὶ ἡκᾶο λῦλ ἀμίσζνλ, ἐλ ηῷ θσηὶ πνξεύεζζαη, ηνῦ Δὐαγγειίνπ 

θαὶ ἄμηα, θιήζεσο Κπξίνπ, ἐξγάδεζζαη ηὰ ἔξγα θαὶ παληόο θηλδύλνπ 

ῥῦζαη ηνὺο ὅζνη ζνπ, δένληαη ἐθ πίζηεσο. 

                           ᾨδὴ γ΄. Οἱ ἐη ηῆξ Ἰμοδαίαξ. 

Ληκὸλ ιόγνπ Κπξίνπ ἀπνδίσθε Σίια ἐθ ηῶλ ηηκώλησλ ζε, πινπζίσο 

δηαηξέθσλ, ἡκᾶο ζεπηαῖο εὐραῖο ζνπ, ὅπσο Λόγῳ ἑλνύκελνη, ἐλ 

νὐξαλίῳ Σηώλ, δήζσκελ εἰο αἰῶλαο. 

Ἀπνζηόισλ κε δήιῳ, θαηαπινύηηζνλ Σίια ζενκαθάξηζηε, θαὶ ηῆο 

Χξηζηνῦ ἀγάπεο· δη’ ὧλ ζὺ πεπιεζκέλνο, νἰθνπκέλελ δηέδξακεο, θαὶ 

ὥζπεξ ζάιπηγμ ιακπξῶο, ἤρεζαο ζσηεξίαλ. 

Πεδεζεὶο ἑθνπζίσο ἁκαξηίαηο πνηθίιαηο Σίια καθάξηε, βνῶ ζνη· 

ζξαῦζνλ πέδαο, θαζάπεξ ἐλ Φηιίππνηο, ζνῦ ηὰο πέδαο  θαηέζξαπζελ, 

ἐλ θπιαθῇ ὁ Χξηζηόο, ὄληνο κεηὰ ηνῦ Παύινπ. 
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                                           Θεμημηίμκ. 

Ὁξκαζὸλ ηῶλ παζῶλ κνπ, Θενηόθε Παξζέλε, ηαρὺ ἀθάληζνλ, ἡ 

ἀπαζῶο ηὸλ Λόγνλ, θπήζαζα ἐλ ρξόλῳ, θαὶ ηνῖο πάζεζη ζώζαληα, 

ἅπαλ ηὸ γέλνο ἡκῶλ, ἀπὸ παζῶλ ἀηίκσλ. 

                                ᾨδὴ δ΄. Σὸκ Βαζζθέα. 
Σίια ὡο δῶξνλ, ηὴλ πξνζεπρήλ κνη παξάζρνπ, θαὶ ὑπλνῦληη θαὶ 

ἐμεγεηξνκέλῳ, ὅπσο ἰζαγγέισο, ηὸλ Κύξηνλ δνμάδσ. 

Τξῶζνλ ςπρήλ κνπ, Σίια ηῷ πόζῳ Κπξίνπ, ἐθδηώθσλ ἀγάπελ ηὴλ 

ηνῦ θόζκνπ, ἵλα δηαλύζσ, ὁδὸλ Δὐαγγειίνπ. 

Ὅινλ ηὸλ λνῦλ κνπ, θαζππόηαμνλ Σίια, ηνῦ Γεζπόηνπ ζειήκαηη ηῷ 

ζείῳ, ινγηζκνὺο ἀθαίξνπο, θαζαίξσλ θαὶ ἐλλνίαο. 

                                         Θεμημηίμκ. 
Λάκπξπλσλ Μῆηεξ, ἠζβνισκέλελ ςπρήλ κνπ, ἡ ηεθνῦζα ηὸ Φῶο 

παληὸο ηνῦ θόζκνπ, θαὶ ἀμίσζόλ κε, θσηὸο ηνῦ Παξαδείζνπ. 

  

                              ᾨδὴ ε΄. Κονίςξ Θεμηόημκ. 

Ὁ Πλεύκαηη Ἁγίῳ, πάζε ζεξαπεύσλ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο Σίια 

καθάξηε, ηνὺο αἰηνπκέλνπο ζε πόζῳ, ηαρὺ ζεξάπεπζνλ. 

πὲξ ηῆο Ἐθθιεζίαο, Σίια ἐθδπζώπεη, ηὸλ Ἰεζνῦλ ὑπὲξ Οὗ ἄζινπο 

ἤλεγθαο, ἵλα αὐηὴλ ἐλ εἰξήλῃ, θπιάηηῃ πάληνηε. 

Σίια ἀμίσζόλ κε, ζείνπ Παξαδείζνπ, ηὸλ πξνζθπλνῦληα ἁγίαλ 

εἰθόλα ζνπ, θαὶ ζὲ πξνβάιινληα πξέζβπλ, πξὸο ηὸλ θηιάλζξσπνλ. 

                                     Θεμημηίμκ. 
Ἀλάλεςνλ ςπρήλ κνπ, ἐθ βαζένο ὕπλνπ, ηῆο ἀκειείαο θαὶ δεῖμνλ 

κεηάλνηαλ, ηὴλ Θενηόθνλ θαὶ Σίιαλ κεζίηαο ἔρνπζα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ˙ ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σὲ κεγαιύλνκελ. 
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Χαίξνηο εὐζεβείαο ζεῖνο ππξζόο, Ἀπόζηνιε Σίια, θαὶ ηῆο Χάξηηνο 

ζεζαπξόο· ραίξνηο ηῆο Ἑιιάδνο, ὁ ζεῖνο ἀληηιήπησξ, ἣλ θύιαηηε θαὶ 

θξνύξεη, πάληνηε Ἅγηε. 

Χαίξνηο Σίια ζάιπηγμ ηνῦ Ἰεζνῦ, ἡ ἐθ ζθόηνπο πιάλεο, ἀλαζηήζαζα 

ηνὺο ιανύο, θαὶ πἱνὺο ἡκέξαο, αὐηνὺο ἐλαπνδείμαο, ζείῳ θεξύγκαηί 

ζνπ, θαὶ βίῳ ιάκπνληη. 

Γέγνλαο ζπλέθδεκνο ἱεξόο, Σίια ζείνπ Παύινπ, κεζ’ νὗ ἔδξακεο ὡο 

θσζηήξ, πᾶζαλ νἰθνπκέλελ, ζπλάπησλ ηῷ Κπξίῳ, θαὶ λῦλ ηνὺο ζὲ 

ηηκῶληαο, ζθέπεηο πξεζβείαηο ζνπ. 

Τνὺο πξνζεξρνκέλνπο ηῷ ζῷ λαῷ, Σίια ρξηζηνθόξε, δεῖμνλ νἴθνπο 

ηνῦ Ἰεζνῦ, πάζε ζεξαπεύσλ, ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ, Πλεύκαηη ηῷ 

Ἁγίῳ, Οὗ πιήξεο γέγνλαο. 

Σθέπε ηαῖο ἁγίαηο ζνπ πξνζεπραῖο, Ἐθθιεζίαο Σίια, ἐλ αἷο ἔδξαζαο 

ζαπκαζηῶο, ηὴλ Ἀληηνρείαο, Φηιίππσλ ηε Βεῤῥνίαο, θιεηλῆο 

Θεζζαινλίθεο, Κνξίλζνπ πόιεσο. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σνζζάβζμκ…. 

Απμθοηίηζμκ Απόζημθε Άβζε ίθα… 

Η Αθθζώξ… ηά Σνμπάνζα ηαῦηα. Ἦπμξ πθ. α΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόλα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 
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γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί κῦκ. 
Τῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

                        Ἦπμξ α’. Ὅηε ἐη ημῦ λύθμο. 
Σίια, Θενῦ Λόγνπ καζεηά, θήξπμ ηῆο Χξηζηνῦ Βαζηθείαο, Παύινπ 

ὁκόςπρε, ηνὺο πηζηῶο πξνζηξέρνληαο, ηῷ ἱεξῷ ζνπ 

λαῷ,  λνζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, θαὶ Πλεύκαηνο δεῖμνλ, ζεῖα νἰθεηήξηα, 

θεθαζαξκέλνπο παζῶλ· ὅπσο, ἐλ ἐζράηῃ ἡκέξᾳ, ηύρσκελ ἐιένπο 

Κπξίνπ, θαὶ Αὐηνῦ θαηίδσκελ ηὸ πξόζσπνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Χνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 
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