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9 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζίνπ       ΓΔΡΜΑΝΟΤ ηνῦ ἐλ Ἀιάζθᾳ, 
Ἀλη. Μάξθνπ  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 
ὁ ξκβ΄(142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα  ηά  παξόληα  Σξνπάξηα.  

Ἦρνο  δ΄. Ὁ  ὑςσζείο  ἐλ  ηῷ  ηαπξῷ. 

Σῷ ηνῦ Κπξίνπ Ἀπνζηόιῳ  ηῷ λέῳ,* ηῷ ἐλ Ἀιάζθᾳ 

θεξύμαληη ιόγνλ,* Λόγνπ ηνῦ κόλνπ πάξρνληνο Υξηζηνῦ ηνῦ 

Θενῦ,* ἅπαληεο βνήζσκελ* νἱ πηζηνί κεηά πόζνπ,* ραίξνηο 

ζεῖε Γεξκαλέ,* Ἀιενύησλ πξνζηάηα,* ἀδηθνπκέλσλ θαί 

πησρῶλ ἰζαγελῶλ* ὁ  ἀληηιήπησξ,* αηνύο ὁ ῥπόκελνο. 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. Οὐ  ζησπήζσκελ 

πνηέ.   

Σῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνῶκελ,* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  νπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηῶλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ,* ὁκνῦ 

ηῷ ζείῳ Γεξκαλῷ* θαί  ηῆο δαηκόλσλ  καλίαο·* νὗηνο ν παύεη 

γάξ αἰηεῖζζαη πέξ ἡκῶλ,* ηῆ ῇ πξεζβείᾳ* Κπξίνπ ηό ἔιενο.  

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηηρίο· ΙΩΗΦ ΙΔΡΟΜ. 

ΓΔΡΜΑΝΔ ΜΝΗΘΗΣΙ· ΑΝΣΩΝΙΟΤ.  

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ  δηνδεύζαο. 

Ἱθεηεύσ ε, Πάηεξ, ἐθ ηνῦ θσηόο* ηνῦ νῦ 

θαηαπέκςαη* ἀθηῖλα κίαλ ἐκῷ λνΐ,* ἵλα ἐπαμίσο νί ἐθθέξσ* 

ςπρῆο ἐκπόλνπ ὠδήλ παξαθιήζεσο. 

Ὦ ηῆο ἀζιίαο βνώζεο πξόο έ ςπρῆο,* ηῆο 

ἐπηδεηνύζεο* πξεζβείαηο αῖο παξά Λπηξσηνῦ* ἔιενο, ἐιέεη 

ηῶλ ερῶλ νπ,* δη’ὧλ ἐπόκβξηζνλ ἐιένπο ῥαλῖδα κνη.   
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σηήξα ἀγαπήζαο ἀπό ςπρῆο,* ἐκάθξπλαο  θόζκνπ,* 

βνξξᾶ  γελόκελνο πνιηζηήο*  θαί  ηνύηνπ  ἐξήκνπ  ηῆο 

Ἀιάζθαο,* ἥλ  ὡο  ἀζηήξ  πλεπκαηηθόο  ιακπξῶο  ἐθώηηζαο.  

Θενηνθίνλ. 

Ἡκᾶο, Κόξε Παξζέλε, ὁ  Πνηεηήο,* ἐλ  ηῇ ῇ  θνηιίᾳ*  

ἀλεθαίληζελ ζπκπαζῶο·* ὁ  θόιπνπο  παηξηθνύο  κή  

θελώζαο,* ζῶζαη  ζειήζαο  ὡο  Θεόο  ηό  ἀλζξώπηλνλ. 

  

ᾨδή  γ΄.  Οὐξαλίαο  ἁςίδνο. 

Φσηηζόλ κνπ ηό ζθόηνο* ὁ ηῷ θσηί ἐπνρνύκελνο,* 

ράξηηη δέ Παξαθιήηνπ* θώηηζνλ ἅπαληαο,* ηνύο ἐθβνῶληαο  

νί* ηῷ Γεξκαλῷ ηῆο Ἀιάζθαο,* θῶο ἡκῖλ θαηάπεκςνλ,* 

Πάηεξ ηίκηε.   

Ἱθεηεύνκελ, Πάηεξ,* ἡκῶλ  ηά  πάζε  θαί  ηξαύκαηα,* 

ζπεῦζνλ  αῖο  ἁγίαηο  πξεζβείαηο,* ηαρέσο  ἴαζαη·* ἵλα  

εθεκνῦκελ  ε,* ὡο  κνλαδόλησλ  ηό  θιένο,* Ἀιάζθαο ηό 

θαύρεκα,* Ἀκεξηθῆο ηε ἀγιάτζκα. 

Δζπιάρλσο, Παξζέλε,* ἡ  ηόλ  Κύξηνλ  ηέμαζα,* 

ζπεῦζνλ  θαί  ιύηξσζαη  θηλδύλσλ*  ἡκᾶο  παληνίσλ θαί  

ζιίςεσλ·* ζύλ  νί   δέ  θέξνκελ,* πξόο  Κύξηνλ  πξεζβείαλ,* 

Γεξκαλόλ  ηόλ  ἔλδνμνλ,* Ῥσζίαο  θαύρεκα. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη, Μῆηεξ Παξζέλε,* ἀπό θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο 

νπ,* Γεξκαλνῦ ηάο ἱθεζίαο δερνκέλε,* ὅο έ ἠγάπεζελ,* 

κεηά Θεόλ ὡο πεγήλ* ηῆο ζείαο βνεζείαο,* πάζεο 

ἀληηιήςεσο*  θαί  ἀπνιπηξώζεσο.  

 Γηάζσζνλ* ηαῖο Γεξκαλνῦ ἱθεζίαηο Παληειεήκσλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  νπ  αηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη*  ηήλ  

πξόο  έ  παῤῥεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ  θαί   ηνῦ  

Ὁζίνπ  ηαῖο  ιηηαῖο  Παλνηθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  

θαί  ιύηξσζαη  ηόλ  ιαόλ  νπ.  
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σά  ἄλσ  δεηῶλ. 

Σάθῳ ηνῦ Γεξκαλνῦ* ηνῦ ζείνπ λῦλ πξνζπίηπνκελ,* νἱ  

ἐλ  πόλνηο  ηῇ ςπρῆο*  θαί  ζιίςεζη  πάξρνληεο·*  θαί  ἐλ 

αηῷ  αἰηνύκεζα*  ηό ηνῦ Κπξίνπ ἄκεηξνλ  ἔιενο*  θαί  ηήλ  

ηαρεῖαλ  Σνύηνπ  ζπλδξνκήλ*  θαί  ηήλ  βεβαίαλ  Αηνῦ  

ἀληίιεςηλ. 

                      ᾨδή  δ΄.  Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὅλ ἐπόζεζαο, Ὅζηε,* ζάξθα  δη’ Ὅλ  ἔηεμαο, λῦλ  

ηεζέαζαη*  Παξαδείζῳ  αιηδόκελνο·* δηό  έ  θαί  ἀπαύζησο  

καθαξίδνκελ.  

Μάθαξ, καθάξσλ ηῷ ηόπῳ* ἡκᾶο ρεηξί νπ ὁδήγεζνλ,* 

δη’ἧο ἄιινηε πξόο Κύξηνλ,* Ἀιενύηνπο ἐλ ἀγάπῃ 

θαζνδήγεζαο.  

Γέξαο ὁ θνκηζάκελνο* ῶλ ζεπηῶλ ἀγώλσλ ἐλ ηῇ 

Ἀιάζθᾳ, καθάξηε,* πησρνῖο δηδάζθσλ Δαγγέιηνλ,* ἡκῖλ 

ζπεῦζνλ εἰο ἀληίιεςηλ. 

Θενηνθίνλ. 

Δινγεκέλε, Παλύκλεηε,* ηῶλ πησρῶλ ἡ κήηεξ θαί ηῶλ 

παηδίσλ ηξνθόο,* Γεξκαλνῦ ηαῖο παξαθιήζεζη,* ὡο παηδία 

ἡκᾶο ἐιέεη ηξνθνδόηεζνλ. 

  

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Ῥῦζαη ἀπό δεηλῶλ* ηνύο πξνζπίπηνληαο ῇ ιάξλαθη* 

θαί αἰηνπκέλνπο Παξαθιήηνπ θσηηζκόλ,* αῖο δεήζεζη πξόο 

Κύξηνλ, ἀνίδεκε. 

Μάθαξ Γεξκαλέ,* ηῶλ πησρῶλ ὁ Ἰζαπόζηνινο* θαί 

Ἀιάζθαο πξόο Θεόλ ὁδεγεηήο,* κή ἐπηιάζνπ ηῶλ ηηκώλησλ 

όλ γελλέζιηνλ.  

Ἄξνλ ἀθ’ ἡκῶλ* ηνῦ Βειίαξ, Πάηεξ, ζθάλδαια,* 

ἀπεηξάζηνπο δέ ἀμίσζνλ ἡκᾶο* ηήλ πξόο ηά ἄλσ ἄγνπζαλ 

θιίκαθα. 

Θενηνθίνλ. 

Νεῦζνλ, Ἀγαζή,* θαί ἐπόκβξηζνλ ηῷ θιήξῳ νπ,* ηνῖο 

ἐλ Ἄζῳ ἐλαζθνπκέλνηο κνλαρνῖο,* ηόλ ηνῦ Τἱνῦ νπ ὄκβξνλ 

ηόλ ζσηήξηνλ. 
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ᾨδή  ζη΄. Σήλ  δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Δἰθόλα νπ* θαί ηῶλ Λεηςάλσλ ηήλ ζήθελ,* πίζηεη 

ζεξκῇ πεξηθπθινῦληεο, πακκάθαξ,* ἀπό δεηλῶλ, ἐθ παζῶλ, 

ιπηξσζῶκελ,* ηῇ ῇ πξεζβείᾳ αἰηνύκεζα, Ἅγηε,* θαί ηύρνηκελ 

ηῆο ἐθ Θενῦ,* παξαπησκάησλ ἐλ ἐιέεη ἀθέζεσο. 

Μαδῶλ ὡο κεηξηθῶλ,* ηνῖο ιανῖο ἐζήιαζαο ηόλ ιόγνλ* 

Λόγνπ ηνῦ κόλνπ, ἐλ Ἀιάζθᾳ θεξύηησλ* ηνῖο Ἀιενύηνηο 

Υξηζηνῦ Δαγγέιηνλ,* Ἀπόζηνινο ὧλ ηῶλ πησρῶλ,* πάξρσλ 

ηνύηνηο, Γεξκαλέ,* δῶλ Δαγγέιηνλ ηξόπνηο θαί ἤζεζη.  

 

Νένο   ὤλ*  πῆιζεο  ηῷ  ζώκαηη,* ηόλ  δπγόλ  ύ  ηόλ  

ρξεζηόλ  ηνῦ  Κπξίνπ,* ἀπνξξαγείο  ηῶλ  ηνῦ  θόζκνπ  

καηαίσλ*  θαί  ἐλ Ἀιάζθᾳ  θπγαδεύσλ  ἐκάθξπλαο,*  ἔλζα ηόλ 

ιόγνλ ηνῦ Θενῦ,* ηνῖο αηνρζόλνηο ιανῖο δηεθήξπμαο.   

Θενηνθίνλ. 

Ἡκᾶο ηνύο* λπζηαγκῷ  βαξπλνκέλνπο,*  ηῇ   κεηξηθῇ  

νπ ἔγεηξνλ  πξνζηαζίᾳ*  θαί  κή  δώῃο  πλῶζαη  νύο  

δνύινπο,* Μῆηεξ  Ἁγία  Παξζέλε, εἰο ζάλαηνλ·* κεηά γάξ ηνῦ 

παλζπέπηνπ Γεξκαλνῦ*, πξνζηάηελ βίνπ  έ  ἐπηγξαθόκεζα, 

Γέζπνηλα. 

  

Γηάζσζνλ* ηαῖο Γεξκαλνῦ ἱθεζίαηο Παληειεήκσλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  νπ  αηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληη*  ηήλ  

πξόο  έ  παῤῥεζίαλ. 

Ἐπίβιεςνλ*  ἐπηθακπηόκελνο  Θενηόθνπ  θαί   ηνῦ  

Ὁζίνπ  ηαῖο  ιηηαῖο  Παλνηθηῆξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  

θαί  ιύηξσζαη  ηόλ  ιαόλ  νπ.  

 Κνληάθηνλ. Ἦρνο β’. Πξνζηαζία  ηῶλ  Υξηζηηαλῶλ. 

Μεζηηείᾳ ηῆο Μεηξόο  νπ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο  ηνῦ  

Ὁζίνπ θαί  δεήζεζη,* ηῷ  ῷ  ιαῷ  ἐπίβιεςνλ  θαί  ζῶζνλ  

ἡκᾶο·* ἡκάξηνκέλ  νη, Ἀγαζέ,* θαί  παξνξγίδνκελ  ἀεί,* ηήλ  

ήλ  ἀγαζόηεηα·* δέρνπ  ηήλ  κεζηηείαλ*  ηῆο  ἀρξάληνπ  

Μεηξόο  νπ,* ἐπηθακπηόκελνο, σηήξ,* Αηῆο  ηαῖο  

δεήζεζη.  
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος  ἐναντίον  Κσρίοσ  ὁ  θάνατος  τοῦ  

Ὁσίοσ  Αὐτοῦ.η. Μακάριος  ἀνήρ  ὁ  υοβούμενος  τόν  

Κύριον.  

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Δἶπελ  ὁ  Κύξηνο  ηνῖο  ἑαπηνῦ  καζεηαῖο. Πάληα  κνη  

παξεδόζε  πό  ηνῦ  Παηξόο  κνπ  θαί  νδείο  ἐπηγηλώζθεη  

ηόλ  Τἱόλ, εἰκή  ὁ  Παηήξ. Οδέ  ηόλ  Παηέξα  ηηο  

ἐπηγηλώζθεη, εἰκή  ὁ  Τἱόο  θαί  ᾧ  ἐάλ  βνύιεηαη  ὁ  Τἱόο  

ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε  πξόο  κε  πάληεο  νἱ  θνπηῶληεο  θαί  

πεθνξηηζκέλνη, θἀγώ  ἀλαπαύζσ  κᾶο. Ἄξαηε  ηόλ  δπγόλ  

κνπ  ἐθ’  κᾶο  θαί  κάζεηε  ἀπ’ ἐκνῦ,  ὅηη  πξᾶνο  εἰκί  θαί  

ηαπεηλόο ηῇ  θαξδίᾳ  θαί εξήζεηε  ἀλάπαπζηλ  ηαῖο  ςπραῖο  

κῶλ. Ὁ  γάξ  δπγόο  κνπ  ρξεζηόο  θαί  ηό  θνξηίνλ  κνπ  

ἐιαθξόλ  ἐζηη. 

Γόμα. Γεξκαλνῦ  πξεζβείαηο,* ιηηαῖο  ηε, Ἐιεῆκνλ,* 

ἐμάιεηςνλ  ηά  πιήζε*  ηῶλ  ἐκῶλ  ἐγθιεκάησλ. 

Καί  λῦλ.Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ* πξεζβείαηο,  Ἐιεῆκνλ,* 

ἐμάιεηςνλ ηά  πιήζε*  ηῶλ  ἐκῶλ  ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο  πι. β΄. Ὅιελ  ἀπνζέκελνη. η. 
Ἐλέησόν  με,  ὁ  Θεός…    

Γεῦηε, Γεξκαλόλ  ηά λῦλ,* ηόλ ηῆο  Ἀιάζθαο  πνιίηελ,*  

ἐλ  ὕκλνηο  ηηκήζσκελ,* νἱ  αηῷ πξνζπίπηνληεο  κεηά  

πίζηεσο·*  ηῷ  Θεῶ  νὗηνο  γάξ,* πέξ  ιανῦ  ἅπαληνο,* κεηά  

δέζεσο  πξνζδέεηαη,* ἐπηθαινύκελνο*  ἐθ’ ἡκᾶο  Κπξίνπ  ηό  

ἔιενο*  θαί  Σνύηνπ  ηήλ  ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο  

βνήζεηαλ·* ραῖξε  βνῶληεο,* δνρεῖνλ  ηνῦ  Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  

θαί  ηῆο  Αηνῦ  παξαηάμεσο*  ζεῖε Ἰζαπόζηνιε.  

             ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

σζῆλαη ηνύο κλνῦληαο* θαί ἐλ ραξᾷ ηηκῶληαο ήλ 

κλήκελ, νθέ,* εδόθηζνλ εραῖο νπ* θαί πξόο Θεόλ 

πξεζβείαηο,* ἵλα εγλσκόλσο βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ 

ἡκῶλ* Θεόο, εινγεηόο εἶ.  

Θεόλ ἱδεῖλ πνζνῦληεο,*αἰηνύκεζα ἐλ ὧξᾳ ηῆο παξνπζίαο 

Αηνῦ,* ερῶλ νπ ηῇ πξεζβείᾳ* θαί πξόο Αηόλ δεήζεη,* ἵλα 

εγλσκόλσο βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, 

εινγεηόο εἶ.  
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Ἡκῖλ ηνῖο νῖο ἱθέηαηο,* ἐπόκβξηζνλ ῥαλῖδα ζείνπ 

ἐιένπο, ὡο νί* ἐδέρζεο ηῷ λνΐ νπ* θαί ηῇ ςπρῇ, Θεόθξνλ,* 

ἵλα εγλσκόλσο βνήζσκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, 

εινγεηόο εἶ. 

Θενηνθίνλ. 

Σίκηνο ἐλαληίνλ* Κπξίνπ ηνῦ Τἱνῦ νπ ἐθάλε, Μῆηεξ 

Ἁγλή,* ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ* Παηξόο ηνῦ ηῆο Ἀιάζθαο,* δηό 

εγλσκόλσο θαί θξάδνκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεόο, 

εινγεηόο εἶ. 

  

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

Ἰδεῖλ Κπξίνπ* πξόζσπνλ ἱιαξόλ ηε,* ἐλ ηῇ ηῇο Κξίζεσο 

ἡκέξᾳ αἰηνῦκελ,* ζείαηο νπ πξεζβείαηο* ζενπεηζέζη, Πάηεξ. 

Ἄλνημνλ πύιαο* ἡκῖλ ηῆο κεηαλνίαο* θαί πξόο ὁδνύο 

ζσηεξίαο ὁδήγεζνλ,* ὁ ὁδεγήζαο* εἰο πίζηηλ Ἀιενύηνπο.  

Ναόλ κνη δεῖμνλ* Πλεύκαηνο Παξαθιήηνπ* θαί 

θαηαγώγηνλ ηῶλ ἀξεηῶλ, Θεόθξνλ,* ὅπσο ηύρσ, Πάηεξ,* δσῆο 

ηῆο αἰσλίνπ.  

Θενηνθίνλ. 

Σείρηζνλ, Κόξε,* ηαῖο ηνῦ Ὁζίνπ πξεζβείαηο,* ἡκῶλ ηόλ 

βίνλ, ηῶλ νί ἐπηδενκέλσλ,* ὁδεγνῦζα ἄλσ* ηάο ηνῦ λνόο 

θηλήζεηο. 

  

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡξάτζνλ εἰθόλα* ἥλ κεκνιπζκέλελ,* ἐλ ἁκαξηίαο 

βνξβόξῳ πξνζθέξσ Θεῷ,* ἵλ’ ἀζηγήησο ηηκῶ ε, Ἀιάζθαο 

ἔθνξε.  

Νίθελ θαηά Βειίαξ* βξάβεπζνλ ηνῖο βνῶζη* θαί νί 

πξνζηξέρνπζη, Πάηεξ, θαί κέιπνπζη,* ὡο παξξεζίαλ  ἔρσλ 

Κπξίῳ Ἄλαθηη. 

Ἴαζηλ παξάζρνπ* ςπραῖο ηῇ ἁκαξηίᾳ* κεκνιπζκέλαηο, 

βαιζάκνπ ηνῦ Πλεύκαηνο* πξνρέσλ ῥύαθα δσῆο, Ῥσζίαο 

ἔθγνλε.  
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Ὅξνπο ζεζκνζεζίαο* Παηέξσλ ηῶλ Ἁγίσλ* ἡκῖλ 

ἐθδίδαμνλ, Πάηεξ ἀνίδεκε,* ὡο πάιαη Ἀιενύηνηο πᾶζη 

ἐδίδαμαο. 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκεῖο κέλ Θενηόθε, ἀλπκλνινγνῦληεο* ήλ δόμαλ θαί 

αἴγιελ ν παπόκεζα·* ύ δέ ὡο Μήηεξ ἡκᾶο πάληαο ἐιέεζνλ. 

  

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…  

 

Υαίξνηο ηῆο Ῥσζίαο ζεῖνο βιαζηόο,* Βαιαάκ ζεκλείνπ 

ηό ἀπάλζηζκα ηό ζεπηόλ·* ραίξνηο ηό ἐλ Ἀιάζθᾳ ἐμαλζήζαλ 

ἴνλ,* ὦ Γεξκαλέ ηξηζκάθαξ,* Θενῦ Ἀπόζηνιε.  

Υαίξνηο Ἀιενύησλ ὁ Φσηηζηήο,* ὁ πησρῶλ θαί παίδσλ 

εεξγέηεο θαί ὁδεγόο·* ραίξνηο Ναδαξίνπ πἱέ  θαί Πατζίνπ,* 

ὧλ ηήλ δηδαζθαιίαλ βίῳ ἐθξάηπλαο. 

Υαίξνηο ἡζπρίαο ὁ ἐξαζηήο,* ὁ δαζῶλ βνξείσλ ἐλ 

ἐξεκίᾳ ὁ νἰθηζηήο·* ραίξνηο ὁ ἀγάπῃ πιεζίνλ ηεηξσκέλνο,* δη’  

ἥλ ηήλ ἡζπρίαλ ηῷ ιόγῳ ἥλσζαο.   

Υαίξνηο ὁ πξνζηάηεο Ἀκεξηθῆο,* κεηά ζείνπ Πέηξνπ,* 

ηνῦ ἀπό ρεῖξαο αἱξεηηθῶλ,* ζάλαηνλ ιαβόληνο, πέξ ηῆο 

ἀιεζείαο* ηῆο κηᾶο ηνῦ Κπξίνπ,* ηνῦ νξαλόθξνλνο.  

Υαίξνηο ὁ ἐπηθύπησλ ἐμ’ νξαλῶλ,* νἰθνλνκῆζαη ρξείαο 

ηνῦ πνηκλίνπ νπ ηνῦ πησρνῦ,* κεηά ηνῦ νῦ ζπλάζινπ 

Ἰνπβεληαιίνπ,* κεζ’νὗ  θαί  ἱθεηεύεηο ηόλ Παλνηθηήξκνλα. 

Υαίξνηο ὁ πνηήζαο ηαῖο αῖο ρεξζί,* πιαθνῦληαο 

παηδίνηο,* δηαηξέθσλ αηά ηξνθῇ* γεΐλῃ, ζύλ ζείᾳ πλεπκαηηθῇ 

Κπξίνπ,* ὡο ζεῖνο ἑζηηάησξ,* παηήξ θαί κήηεξ ὁκνῦ.  

θέπε, δηαθύιαηηε ηνύο ηήλ ήλ* κλήκελ ἐλ ηῷ Ὄξεη* 

λῦλ ηηκῶληαο  θαί ηό αηῶλ* ζθέπαζνλ Κειιίνλ* αῖο ρεξζί 

παληέξαηο* θαί πύιαο Βαζηιείαο αηνῖο δηάλνημνλ. 

Γέρνπ ἱθεηήξηνλ λῦλ ὠδήλ,* ἔπεηδε ἐπί πόλνλ* θαί ἐπί 

ἄιγνο ἐκῆο ςπρῆο* θαί ῥύνπ ηῆο γεέλλεο θαί δεηλνηάηνπ 

ἐξέβνπο,* θσηίδσλ αῖο ἀθηῖζη ηόλ έ κλήζαληα.  
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Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί,* Πξόδξνκε  

Κπξίνπ,* Ἀπνζηόισλ  ἡ  δσδεθάο,* νἱ  Ἅγηνη  Πάληεο  κεηά  

ηῆο  Θενηόθνπ,* πνηήζαηε  πξεζβείαλ  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο. 

  

Σό  Σξηζάγηνλ…  

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Σῆο  ἐξήκνπ  πνιίηεο. 

Σῆο Ῥσζίαο ηόλ γόλνλ,* Βαιαάκ ηό ἀπάλζηζκα*  θαί 

Ἀιάζθαο ζεῖνλ πξνζηάηελ* Γεξκαλόλ καθαξίζσκελ·* αηόο 

κέλ ὡο παηήξ ἀιεζηλόο,* θήδεηαη ηεθλίσλ πξνζθηιῶλ·* ἡκεῖο 

ὡο ηεθλία ἐλ γιπθαζκῷ* Κπξίῳ ἐθβνήζσκελ·* δόμα ηνῖο 

κεγαιείνηο νπ Υξηζηέ,* δόμα ηνῖο ζαπκαζίνηο νπ,* δόμα ὅηη 

ἡκῖλ ἐδσξήζσ* αηόλ πξέζβπλ ἀθνίκεηνλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάληαο  ηνύο  πξνζθεύγνληαο  πηζηῶο,* ἐλ ηῷ ῷ λαῷ 

θαί ηῷ ηάθῳ,* Ἀπόζηνιε Γεξκαλέ,* ῥύνπ  πάζεο  ζιίςεσο  

θαί  πεξηζηάζεσο·* ηῶλ  παζῶλ  δέ  δηάιπζνλ*  ηόλ  ζάινλ, 

πηαηόλησλ,* ἅπαζη  πξνρέσλ λῦλ*  ράξηλ  ζσηήξηνλ·* ύ  γάξ  

ηῆο Ἀιάζθαο πάξρεηο*  θαί  ηῶλ Ἀιενύησλ  πξνζηάηεο,* 

πάλησλ δέ πηζηῶλ ζεπηόλ ἐληξύθεκα. 

 

Γέζπνηλα  πξόζδεμαη*  ηάο  δεήζεηο  ηῶλ  δνύισλ  νπ*  

θαί  ιύηξσζαη  ἡκᾶο*  ἀπό  πάζεο  ἀλάγθεο  θαί  ζιίςεσο. 

 

Σήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ*  εἰο  έ  ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ  

ηνῦ  Θενῦ,* θύιαμόλ  κε  πό  ηήλ  ζθέπελ  νπ.  

  

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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