
[82] 

 

7 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Όζηνλ θαη Θενθόξνλ Παηέξα εκώλ Νηθάλνξα 

ηνλ Θαπκαηνπξγόλ 

Δπνηήζε ελ Αγίσ Όξεη ηνπ Άζσλνο ππό Αζαλαζίνπ ηεξνκνλάρνπ ηκσλνπεηξίηνπ, Τκλνγξάθνπ ηεο 

Αγίαο ηνπ Υξηζηνύ Μεγάιεο  Δθθιεζίαο θηινζίσ αηηήζεη ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ 

Καζηνξίαο Κπξίνπ θνπ εξαθείκ  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

 

ἀξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

 Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

εἶηα ηά Σξνπάξηα· 

                         Ἤρνο δ’. ‘Ο ὐςσζείο ἐλ ηὠ ηαπξῶ. 

Ἀζθεηηθῶο ἐλ Καιιηζηξάηνπ ηῷ ὄξεη, δήζαο, Νηθάλνξ, ηῶλ 

ζαπκάησλ ηήλ ράξηλ, ἀπείιεθαο θαί ἤγεηξαο Μνλήλ ζνπ ἱεξάλ• ηήλ 

Μαθεδνλίαλ δε θαηεθώηηζαο πᾶζαλ, βίῳ ηῷ ἐλζέῳ ζνπ, θαί ζεκείνηο 

πνηθίινηο, ὡο καξηπξνῦζηλ θαί Καζηνξηείο, νἱ ἐμαηξέησο, ηπρόληεο 

ζήο ράξηηνο. 

Γόμα. Σν αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὒ ζησπήζνκέλ πνηέ, Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ ….. 

Δἶηα ὁ θαλῶλ, νὐ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

«Καζηνξηείο θύιαηηε, παλόζηε Νηθάλνξ. Α(ζαλάζηνο)». 
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            ᾨδῇ ἀ .Ἦρνο πι. δ’ .  Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Κπξίνπ ηήλ ράξηλ ἀπό παηδόο, πινπηήζαο, Νηθάλνξ, ζθεῦνο γέγνλαο 

ἱεξόλ, ζαπκάησλ πιεξνῖο ηνύο ρξηζησλύκνπο, νἱ εὐγλσκόλσο 

ηηκώκέλ ζε πάληνηε. 

 

Ἀηέθλνπο πξίλ ὄληαο ηνύο ζνύο γνλεῖο, εὐηέθλνπο Γεζπόηεο, 

ελαπέδεημε ζαπκαζηώο, ζε δνύο, πακκαθάξηζηε Νηθάλνξ, ηόλ ηῶλ 

ἀηέθλσλ ηήλ ζηείξσζηλ ιύνληα. 

 

πνπδαίσο ἠγάπεζαο ηόλ Υξηζηόλ, Νηθάλνξ ηξηζκάθαξ, ὤζπεξ 

ἄιινο ηηο ακνπήι, λανῖο αὐιηδόκελνο ἐθ βξέθνπο, ὤλ ηήλ ἀγάπελ 

ἡκῖλ δόο πξεζβείαηο ζνπ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Σόλ Λόγνλ θπήζαζα ηνῦ Παηξόο, εγίαζαη ὄιῃ, Θενηόθε, ὑπεξθπῶο• 

δηό θαί ἡκῖλ ηνῖο ζε ηηκῶζηλ, ἁγηαζκόλ ἀλαθαίξεηνλ πάξερε. 

                             ᾨδῇ γ’ . Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Οὐξαλόλ ηήλ Μνλήλ ζνπ ἐπί ηῆο γῆο ἔδεημαο, ἔλζα κνλαζηῶλ αἱ 

ρνξεῖαη Υξηζηόλ ἐδόμαζαλ. Ὅζελ, ηνύο ὅζνη ζε ἐπηθαινῦληαη, 

Νηθάλνξ, νὐξαλνύο ἀλάδεημνλ Υξηζηνῦ νἰθήκαηα 

 

Ρππσζείζαο θαξδίαο ἐθ πνλεξῶλ πξάμεσλ θάζαξνλ, Νηθάλνξ, 

παξέρσλ ηήλ ἀδηάιεηπηνλ θαί ἁγηάδνπζαλ ηνῦ Ἰεζνῦ ζείαλ κλήκελ, 

ἤλ ὡο θηῆκα ἄζπινλ ζύ θαηεπινύηεζαο. 

 

Ἰαηξόο ἐθ Κπξίνπ Υξηζηηαλνῖο δέδνζαη πάζε ζεξαπεύσλ θαί λόζνπο 

ςπρῆο θαί ζώκαηνο• ὅζελ πξνζπίπηνκελ θαί ἐμαηηνῦκελ, Νηθάλνξ• 

ηάρηζηα ζεξάπεπζνλ πνηθίισο πάζρνληαο. 
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                                           Θενηνθίνλ. 

Ἐλ λπθηί θαί ἡκέξα ηθεηηθῶο θξάδνκελ Πάλαγλε, ὡο βξέθε πνηνῦζη 

θαί ζνπ δεόκεζα• ηξνθήλ ηήλ κέλνπζαλ θαί ζσηεξίαλ πνηνῦζαλ 

πάξερε πξεζβείαηο ζνπ πξόο ηόλ Φηιάλζξσπνλ. 

Γηάζσζνλ, ἀπό παληνίαο ἐρζξνῦ ἐπεξείαο ζνύο δνύινπο, ὦ Νηθάλνξ 

ὁζίσλ ηό θαύρεκα, θαί αἴηεζαη παξά Υξηζηνῦ αἰηεκάησλ παληνίσλ 

ηήλ ιύζηλ. 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εὐκελεία, Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

                               Αἲηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα.   

                             Ἦρνο β’ . Πξεζβεία ζεξκῇ. 

σηῆξνο Υξηζηνῦ ἐδείρζεο νἰθεηήξηνλ δηό θαί Μνλήλ Αὑηῷ ζεπηήλ 

ἀλήγεηξαο ἰαηήξ γελόκελνο  ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ 

θαί πξνζθπλνῦζηλ εὐιαβῶο, Νηθάλνξ, ηήλ εἰθόλα ζνπ. 

                           ᾨδῇ δ’ . Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ἱεξεύο αγγειόηξνπνο ὤθζεο ηῷ Κπξίῳ, Νηθάλνξ ηίκηε• ὅζελ βίνλ 

θαζαξόηεηνοηεξεύζη πάξερε ηηκῶζη ζε. 

 

ηῦινο ἦζζα, παλόζηε, ἐλ ηαῖο πξνζεπραῖο ζνπ ἀδηαηάξαθηνο πξό 

ὀκκάησλ ἔρσλ Κύξηνλ, λ ἀεί ηιέσζαη ηνῖο δνύινηο ζνπ. 

 

Φώο ζαβώξεηνλ ἔβιεπεο, ὡο θεθαζαξκέλνο, Νηθάλνξ, πάληνηε, νὐ 

ἀθηῖλα κίαλ πάξερε ηνῖο ζε πηηθώο ἀεί γεξαίξνπζηλ. 

                                     Θενηνθίνλ. 

Ὑπεξάγαζε Γέζπνηλα, δέμαη ηά αἰηήκαηα ηῶλ ηηκώλησλ ζε θαί 

Κπξίῳ ηαύηᾳ πξόζθεξε, ἶλα δῶ ἑθάζηῳ ηά ζπκθέξνληα. 

                           ᾨδῇ ἕ’ . Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λύηξσζαη ἡκῶλ, πόιηλ, Πάηεξ ζενδόμαζηε, ἀπό δεηλῶλ ηνῦ 

πνιεκήηνξνο ἐρζξνῦ, ὤζπεξ ηό πάιαη, ηνῦ ινηκνῦ ηαύηελ δηέζσζαο. 
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Ἄληζνο ἀγώλ ἡκῖλ πξόθεηηαη, ηξηζόιβηε, θαηά ἀζάξθσλ πνιεκνῦζηλ 

πξνζβνιῶλ• δηό αἰηνῦκελ, ζήλ, Νηθάλνξ, ζπλαληίιεςηλ. 

 

Σείρηζνλ ἡκᾶο παηξηθή ἐπηζηαζία ζνπ, ζεῖε Νηθάλνξ, ὡο ἐηείρηζαο 

Μνλήλ Εαβόξδεο, ηνῦ σηῆξνο νἰθεηήξηνλ. 

                                         Θενηνθίνλ. 

 

Σξαύκαηα ςπρῶλ, Θενηόθε, ἡκῶλ ἴαζαη, ἡ ηόλ ζσκάησλ θαί ςπρῶλ 

ηόλ Ἰαηξόλ ἀπνηεθνῦζα, Ἰεζνῦλ ηόλ πνιπέιενλ. 

                                  ᾨδῇ ο’ . Σήλ δέεζηλ. 

Ἐβόεζελ ἐλ ἡκέξα ζιίςεσο, Καζηνξίαο ἡ πιεζύο ζνη, Νηθάλνξ, θαί 

παξεπζύο ηνῦ θηλδύλνπ ἐξξύζζε• δηό ἀείπνηε πόζῳ πξνζπίπηεη ζνη 

αἰηνῦζα ιύζηλ ηῶλ δεηλῶλ κεζηηεία ηῆ ζή πξόο ηόλ Δὔζπιαγρλνλ. 

 

Πεπνίζακελ θηιαλζξώπνηο ζπιάγρλνηο ζνπ θαί πξνβάιινκελ ζε 

πξέζβπλ, Νηθάλνξ, πξόο ηόλ Θεόλ, ὅπσο ἔιενο δείμῃ ἡκῖλ ηνῖο 

ἄκεηξα πηαίνπζηλ πάληνηε θαί κή εἰο πῦξ ηό θνβεξόλ ἀπνζηείιῃ 

ἡκέξα ηῆο Κξίζεσο. 

 

Ἀμίσζνλ, Θαβσξείνπ ιάκςεσο, ηνύο ηηκῶληαο ζε, Νηθάλνξ 

ηξηζκάθαξ• ζύ ζεαηήο ηῶλ ἀξξήησλ γάξ ὤθζεο, θαηά ηνύο πάιαη 

ὁζίσο ἀζθήζαληαο θαί λῦλ ἀθηίζησλ δσξεῶλ ἀπνιαύεηο νἰθῶλ ηόλ 

Παξάδεηζνλ. 

                                  Θενηνθίνλ. 

Ννῦλ,  Ἄρξαληε, θαί θαξδίαο ζπήιαηα  Ἰεζνῦ ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ 

δεῖμνλ, ὅζνη ζεξκῶο ζενηόθνη γελέζζαη, ἐπηπνζνῦζηλ Κπξίνπ ἐλ 

ράξηηη θαί κέηνρνη πακπνζήηνπ, παξαδείζνπ γελέζζαη, Παλάκσκε. 

Γηάζσζνλ, ἀπό παληνίαο ἐρζξνῦ ἐπεξείαο ζνύο δνύινπο, ὦ Νηθάλνξ 

ζίσλ ηό θαύρεκα, θαί αἴηεζαη παξά Υξηζηνῦ αἰηεκάησλ παληνίσλ 

ηήλ ιύζηλ. 
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Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα, κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

                    Ἦρνο Β . Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Ππξσζείο ηῆ ἀγάπε ηνῦ Κηίζαληνο, ηόλ ζηαπξόλ ηνῖο ζνῖο ὤκνηο 

ἀλείιεθαο• ὅζελ, πάηεξ, ἁκηιιεζέληα πάιαη ἀζθεηαῖο πνιινῖο 

ζαύκαζη Υξηζηόο, Ω αθηέξσζαο Μνλήλ, ηήλ δσήλ ζνπ ἐθόζκεζελ. 

Ἐλ νἷο Καζηνξηέσλ ιύκελ θζνξάο δηώμαο, Νηθάλνξ, δέμαη εὐκελῶο 

ηήλ εὐγλώκνλα αλύκλεζηλ. 

Πξνθείκελνλ. 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ζίνπ αὑηνῦ. 

ηίρνο. Ση ἀληαπνδώζνκελ ηῷ Κπξίῳ πεξί πάλησλ ὤλ ἀληαπέδσθελ 

ἡκῖλ; 

Δὐαγγέιηνλ θ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (11, 27-30) 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο• Παληᾷ κνη παξεδόζε ὑπό ηνῦ 

Παηξόο κνπ, θαί νὐδείο επηγηλώζθεη ηόλ Τἱόλ εἰ κή ὁ Παηήξ, νὐδέ 

ηόλ Παηέξα ηηο επηγηλώζθεη εἰ κή ὁ Τἱόο θαί ὦ ἐάλ βνύιεηαη ὁ Τἱόο 

ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαί πεθνξηηζκέλνη, 

θἀγώ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο.  Ἄξαηε ηόλ δπγόλ κνπ ἐθ’ ὑκᾶο θαί κάζεηε 

ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾶνο εἰκη θαί ηαπεηλόο ηῆ θαξδία θαί εὑξήζεηε 

ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ. Ο γάξ δπγόο κνπ ρξεζηόο θαί ηό 

θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ. 

Γόμα.Σαῖο ηνῦ ζνπ ζίνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ.Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ 

πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Δἶηα ςάιινκελ ηό πξνζόκνηνλ. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Ἦρνο πι. β’ .  Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Ἅπαληα ηόλ βίνλ ζνπ ἀλαηεζείο ηῷ Γεζπόηῃ, ηῷ Θαβώξ 

ἐθιάκςαληη, ηνύηῳ ᾠθνδόκεζαο Μνλήλ, Ὅζηε• ἄζθεζηλ δ’ 

ππέξινγνλ ἐμαζθήζαο εὗξεο ηήλ ἀλάπαπζηλ ηῶλ θόπσλ ζνπ, 

Νηθάλνξ, ζαύκαζη ηηκεζείο ὡο δνῦινο θηιόηηκνο. Σνύησλ δε πιήζαο 

ἅπαζαλ ηήλ Μαθεδνλίαλ δηέζσζαο ηῶλ Καζηνξηέσλ, ιαόλ ἀπό 

ζαλάηνπ ινηκηθνῦ, ὑπέξ νὐ πάληνηε πξέζβεπε ηῷ Θεῶ, καθάξηε. 
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                        ᾨδῇ δ . Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Οἱ ὀρινύκελνη λόζνηο, θαί πξνβιήκαζη πιείζηνηο ζπκπηεδόκελνη 

πξόο ζε, ζεπηέ Νηθάλνξ, πξνζηξέρνκελ βνῶληεο• ηόλ Γεζπόηελ 

ἱθέηεπε, ἶλα ἐπίδῃ ηαρύ θαί ἄλεζηλ παξάζρῃ. 

 

ε εἰδόηεο ηακεῖνλ εὐζπιαγρλίαο ἀθέλσηνλ, πάηεξ  Ὅζηε, 

θαζηθεηεύνκελ ζε• ἐθ κάζηηγνο θαξθίλνπ ηνύο λνζνῦληαο ἐμίαζαη, 

ὅπσο ηηκῶκελ ἀεί, Νηθάλνξ, ηήλ ζήλ κλήκελ. 

 

Ἱεξώηαηνλ ζθεῦνο Παξαθιήηνπ ὑπάξρσλ ἀπό ζπιιήςεσο θώηηζνλ 

ηάο θπνύζαο θαί ιύηξσζαη ηά βξέθε ἐθ θηλδύλνπ ἐθηξώζεσο 

ἀλαδεηθλύσλ αὑηά, Νηθάλνξ, ζεία ζθεύε. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ἐραξίζζεο ζεόζελ ηνῖο ἀλζξώπνηο κεζῖηηο, Παξζέλε πάλαγλε, θαί 

γάξ ἐλ πάζῃ ζιίςεη εὑξίζθνκελ ζε ζθέπελ θαί ἀήηηεηνλ πξόκαρνλ, 

ἐμηιενῦζαλ ἡκῖλ Φηιάλζξσπνλ Τἱόλ ζνπ. 

 

                               ᾨδῇ ἡ . Σόλ βαζηιέα. 

Νίθελ ἀξίζηελ, θαηά ἐρζξνῦ δηαβόινπ, Υξηζησλύκνηο, Νηθάλνξ, δόο 

ηαρέσο ἀγσληδνκέλνηο ηεξεῖλ Κπξίνπ λόκνλ. 

 

Ἱεξσζύλεο θνζκεζείο ηῷ πνδήξεη παξεδξεύνληαο ζπζηαζηεξίῳ 

θύιαηηε, Νηθάλνξ, ἐθ κηαζκνῦ παληνίνπ. 

 

Καζηνξηεύζηλ ηόλ ἁγλόλ ηνῦ Γεζπόηνπ θόβνλ δίδνπ, Νηθάλνξ, ὅπσο 

πάγαο ηνῦ αηάλ ληθῶζη πξεζβείαηο ζνπ ἁγίαηο. 
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                                         Θενηνθίνλ. 

Ἀγλῇ Παξζέλε, ηνύο ἁγλεύνληαο λένπο ηήξεη ὤζπεξ Υξηζηνῦ λανύο 

ἐκςύρνπο, ὅπσο ζε ὑκλῶζηλ ηό πξόηππνλ ἁγλείαο. 

 

                               ᾨδῇ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Νηθάλνξ, ζεῖε πάηεξ, ηνύο πξνζηξέρνληαο ζνη, ἐλ ὤξα δίθεο ἐζράηεο 

εθιύηξσζαη, ἐθδπζσπῶλ ηόλ σηῆξα, ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Ο νἶθνο νὗηνο, Πάηεξ, ὀλ ἀλέζεθε ζνη, ἡ Καζηνξία εἰο κλήκελ ηνῦ 

ζαύκαηνο ὡο ηισάκ θνιπκβήζξα ἅπαζη γέλνηην. 

 

Ῥεόλησλ ὑπεξόπηα θαί ηῆο Βαζηιείαο ηῶλ νὐξαλῶλ θιεξνλόκε 

ἀμίσζνλ ηαύηεο ηνύο ὅζνη, Νηθάλνξ, ζνη θαηαθεύγνπζηλ. 

 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ἀπάιιαμνλ, Παξζέλε, πόιηλ Καζηνξίαο, ηήλ ζε ηηκῶζαλ Νανῖο 

ἐπσλύκνηο ζνπ, πάζεο ἀλάγθεο θαί λόζνπ θαί πεξηζηάζεσο. 

 

Άμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, …. 

 

Υαίξνηο, ὦ Νηθάλνξ ζαπκαηνπξγέ, ηῶλ Καζηνξηέσλ, πξέζβπο 

ἔλζεξκνο πξόο Θεόλ, ὕο δηαθπιάηηνηο ἐθ λόζσλ θαί θηλδύλσλ θαί 

πάζεο ἐπεξείαο ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Ὤζπεξ πάιαη ἔζσζαο ηόλ ιαόλ Καζηνξίαο πάηεξ, ἀπό λόζνπ ηῆο 

ινηκηθῆο, νὕησ θαί λῦλ ζῶζνλ ἀπό ηῆο ἁκαξηίαο, Νηθάλνξ, 

ἀπεηινύζεο ςπρῶλ ἀπώιεηαλ. 
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Υαίξεηε, Νηθάλνξ ζύλ ηῷ Μῆλα, νἱ ηῆο Καζηνξίαο, ἀληηιήπηνξεο 

θξαηαηνί, δέεζηλ πνηεῖηε απαύζησο πξόο Γεζπόηελ, ὅπσο 

εθιπηξσζώκελ δεηλῆο θνιάζεσο. 

 

Πάζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

                                     Ἀπνιπηίθηνλ.                           

                      Ἦρνο γ’ . Θείαο πίζηεσο. 

Νίθελ εἴιεθαο ἄθζαξηνλ ζηέθνο, Πάηεξ ὅζηε, παξά ηνῦ Κηίζηνπ, 

ηῶλ ζῶλ ἀγώλσλ ἀληάμηνλ έπαιζνλ• ηήλ γάξ παηξίδα ιηπώλ ηήλ 

ἐπίγεηνλ ηῆο νὐξαλίνπ νἰθήησξ γεγέλεζαη• ὅζελ πάληεο ζε πίζηεη θαί 

πόζῳ γεξαίξνκελ• Υαίξνηο Νηθάλνξ, ζίσλ ὁκόζθελε. 

                                      40 Κύξηε ειέεζνλ 

                                 Ἦρνο β’ .  Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε. 

Ὤζπεξ πάιαη ηνύο Καζηνξηείο ἔζσζαο ινηκνῦ ηνῦ πακθζόξνπ, 

Νηθάλνξ ὅζηε, νὕησ θαί λῦλ ιύηξσζαη ηῆο ἁκαξηίαο ινηκνῦ, ἱθεηεύσ 

ἑθάζηνηε, σηῆξα Γεζπόηελ, Οὗπεξ ἀθνκνίσκα ἐδείρζεο 

ἔθιακπξνλ, ὅπσο ὑγηαίλνληεο πάληεο θαί θαηά ςπρήλ θαί ηό ζῶκα 

δόμαλ Αὑηῷ δῶκελ ηήλ ἐκπξέπνπζαλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

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

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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