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(οὗ τὸ ἄφθαρτον σκῆνος φυλάσσεται  

ἐν τῇ Ἱ.Μ. Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου ἐν Μπυσσὺ τῆς 

Γαλλίας  

καὶ ἡ μνήμη ἄγεται τῇ 22ᾳ Αὐγούστου)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἐποιήθη 

ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος  

 

 

 

 

 

 

 

* ιβιη΄ * 2018 * 
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος  α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

 

Μιμητὴς τοῦ Κυρίου ἀνεδείχθης Ἀλέξιε, ὥσπερ ἱερεὺς 

θεοφόρος καὶ ὡς μάρτυς τῆς πίστεως. Ἐν Δύσει δὲ ὡς 

πρόσφυξ εὑρεθείς, ἐφάνης παρακλήτωρ θαυμαστός, ἐν 

σοφίᾳ κατευθύνων πρὸς τὸν Χριστόν, τὴν ποίμνην σου 

μακάριε. Ὅθεν εἰλήφεις ὡς μισθόν, τὴν ἀφθαρσίαν σκήνους 

σου, ἐξ  οὗ πηγάζουσι πιστοῖς, ὡς νάματα ἰάματα. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

 

Πρότυπον ἔχων σου Ἀλέξιε πάτερ, τὸν τῆς Κροστάνδης ἱερὸν 

Ἰωάννην, Κυρίῳ ἐλειτούργησας ἐν ζήλῳ θεϊκῷ. Πλήθη δὲ 

ὑπέμεινας, ἐξ ἀθέων βασάνους, καὶ σοφῶς διέλυσας, 

πειρασμοὺς ἀντιδίκου. Καὶ ἐν τῇ Δύσει ὤφθης φῶς Χριστοῦ, 

Ὅστις σὸν σκῆνος, τετήρηκεν ἄφθορον. 

 

Μεγαλυνάριον 

 

Ἥνωσας Ἀλέξιε θαυμαστῶς, τὴν Ἱερωσύνην καὶ Μαρτύριον 

ἐν ταὐτῷ, τοῦ Καλοῦ Ποιμένος φανεὶς ἔκτυπον θεῖον, Ὅστις 

τὸ σκήνωμά σου, ἔδειξεν ἄφθορον. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ  

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΕΡΕΑ ΑΛΕΞΙΟΝ ΤΗΣ ΟΥΖΙΝ 

* * * 

Μετὰ τό, Εὐλογητός, ὁ ψαλμὸς 142 

 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν 

δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.  

Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου καὶ μὴ εἰσέλθῃς 

εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται 

ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.  

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν 

εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.  

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·καὶ 

ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία 

μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς 

ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.  

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ 

ἄνυδρός σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.  

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ 

ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ 

ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ 

ἦρα τὴν ψυχήν μου.  
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Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ 

κατέφυγον. 

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός 

μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ.  

Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.  

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν 

μου.  

Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· 

καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ 

δοῦλός σού εἰμι. 

 

τό, Θεὸς Κύριος καὶ τὰ Τροπάρια 

 

῏Ηχος δ΄. ῾Ο ὑψωθείς. 

 

Θλίψεσι πλείσταις διανύσας την βίον, 

ἄλλος Ἰώβ Χριστοῦ δυνάμει ἐφάνης, 

Ἀλέξιε πανάριστε καὶ θεῖος ἱερεύς, 

ὅθεν τῶν ἐν θλίψεσι καὶ ποικίλαις ἀνάγκαις, 

τὰς δεήσεις πρόσδεξαι, 

ὡς φιλότεκνος πάτερ, 

καὶ τὴν ἐπίλυσιν παράσχου σαῖς εὐχαῖς, 

πρὸς τὸ συμφέρον, 

ψυχῶν τὸ αἰώνιον. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

 

Οὐ σιωπήσομέν ποτε Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, 

τίς ἡμᾶς ἐῥῤύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνωνϗ  
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τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρουςϗ 

οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα ἐκ σοῦ, 

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, 

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ 

τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ 

τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.  

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.  

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου 

ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς 

ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.  

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις 

ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια 

τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, 

καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, 

ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου 

καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα 

εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ 

Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ 

πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 
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Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου 

ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ 

ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

Εἶτα ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

«Ἄλεξον ἀφ’ ἡμῶν, Ἀλέξιε, τὰ ἀχθηφόρα πάθη. Ἀ(θανάσιος)». 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

 

Ἀλέξιε ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, 

ὁ θλίψεων βίον, 

διανύσας πίστει πολλῇ, 

βοήθει τοῖς ὅσοι ἐν ἀνάγκαις, 

τὰς σὰς πρεσβείας αἰτοῦνται πρὸς Κύριον. 

 

Λαοῦ χριστωνύμου ὢν πρεσβευτής, 

Ἀλέξιε πάτερ, 

χεῖρας αἶρε ἱκετικάς, 

αἰτούμενος λύσιν προβλημάτων, 
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παρὰ Χριστοῦ  ᾯ πιστῶς διηκόνησας. 

 

Εὑρὼν Παραδείσου τὴν χαρμονήν, 

ἐπάκουε Πάτερ, 

θλιβομένων τὰς προσευχάς, 

καὶ νέφη διάλυε τῆς λύπης, 

τὰ ἐκ ψυχῶν τὴν χαρὰν ἀφανίζοντα. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ξενήκουστα πάντα τὰ σὰ Ἁγνή, 

δι’ ἃ παῤῥησίαν, 

ἔχεις ἄπειρον πρὸς Χριστόν, 

ἣν πάντοτε δείκνυε τοῖς πόθῳ, 

τῇ μητρικῇ καταφεύγουσι σκέπῃ σου. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Ὀρφανίας τὸν πόνον, 

ἀπὸ παιδός ἤνεγκας, 

ὅθεν ὀρφανῶν τὰς καρδίας, πάτερ Ἀλέξιε, 

σαῖς καταγλύκανον, 

πρὸς τὸν Δεσπότην πρεσβείαις, 

ὀρφανῶν ὑπάρχοντα, 

τὸν ἀντιλήπτορα. 

 

Νοῦν Κυρίου πλουτήσας, 

τὰ λυπηρὰ ἅπαντα, 

ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει, 

πάτερ Ἀλέξιε, 

σοφῶς ὑπέμεινας, 

ὅθεν τοὺς σὲ ἀνυμνοῦντας, 
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τὴν εἰρήνην χάρισαι, 

 Ἁγίου Πνεύματος. 

 

Ἀκατάβλητον ἔχων, 

τὸ ψυχικὸν φρόνημα, 

τὸν βαρὺν σταυρὸν τῆς χηρείας, 

ἦρας Ἀλέξιε, 

καὶ τὸν Δεσπότην σου, 

διηνεκῶς ηὐχαρίστεις, 

τύπον διδοὺς ἄριστον, 

τοῖς σὲ γεραίρουσι. 

 

Θεοτοκίον 

 

Φωτοφόρε νεφέλη, 

καὶ τῆς χαρᾶς πάροχε, 

τῇ πρὸς σὸν Υἱὸν μεσιτείᾳ, 

νέφη διάλυσον, 

τὰ ἐπιπίπτονα, 

ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν τιμώντων,  

καὶ μακαριζόντων σε, 

Παρθένε ἄχραντε. 

 

Διάσωσον, πάτερ Ἀλέξιε πάντας τοὺς σὲ τιμῶντας, ἀπὸ 

πάσης ἀνάγκης κινδύνων καὶ θλίψεως, καὶ πλήρου τούτων 

τὰς εὐχάς, πρὸς ψυχῶν τὸ συμφέρον. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ 

ἄλγος. 

 

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 
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Τιμήσας Θεόν,  

Ἀλέξιε μακάριε,  

μεγάλως καὶ σύ,  

μετὰ θανὴν τετίμησαι, 

ἀφθαρσίας τυχὼν τοῦ τιμίου λειψάνου σου, 

καὶ παῤῥησίας πολλῆς τῶν εὐχῶν, 

ἃς πόθῳ αἰτοῦμεν οἱ τιμῶντές σε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Ἡ χρηστότης τοῦ βίου σου, εἵλκυσε τὴν χάριν τοῦ θείου 

Πνεύματος, ἣν Ἀλέξιε χριστόψυχε, δίδου καὶ ἡμῖν δῶρον 

ὑπέρτιμον. 

 

Μὴ ἐνδοὺς τοῖς παθήμασι, τοῖς ἐπισυμβᾶσί σοι τοῦ 

ἀλάστορος, τοῖς πιστοῖς πάτερ Ἀλέξιε, τὴν  ὁδὸν διδάσκεις 

τῆς θεώσεως. 

 

Ὥσπερ ἄγγελος ὅσιε, ἱερῶς παρίστασο θείῳ βήματι, 

ἱλεούμενος τὸν Κύριον, ὑπὲρ τῶν αἰτούντων τὰς πρεσβείας 

σου. 

 

Θεοτοκίον 

 

Νεοποίησον Δέσποινα, λογισμοὺς τῶν πίστει μεγαλυνόντων 

σε, καὶ ψυχαῖς ἡμῶν κατάστησον, μνήμην γλυκυτάτην θείου 

Τέκνου σου. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Ἄλεξον ἡμῶν, ἐπιθέσεις τοῦ ἀλάστορος, καὶ κατάσβεσον τὸ 

πῦρ τῶν ἡδονῶν, τῇ ἀμέσῳ, ἐπεμβάσει σου Ἀλέξιε. 
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Λόγον τοῦ Θεοῦ, καθικέτευε Ἀλέξιε, δοθῆναι πᾶσι τοῖς 

τιμῶσί σε, λογισμοὺς θείους, τοὺς ἐμπρέποντας πιστεύουσι. 

 

Ἔλεος ἡμῖν, τοῦ Δεσπότου πάτερ αἴτησαι, ὅτι ἐν λόγοις τε 

καὶ πράξεσιν Αὐτόν, ἀεὶ λυποῦμεν, ἀνοήτως ἁμαρτάνοντες. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ξένους τῶν ἐχθροῦ, Θεονύμφευτε ἀνάδειξον, λόγων καὶ 

ἔργων ἀκοιμήτοις σου εὐχαῖς, καὶ Κυρίῳ, ἰσοβίως ἡμᾶς 

σύναψον.  

 

ᾨδὴ Ϛ΄. Τὴν δέησιν. 

 

Ἱκάνωσον καὶ ἡμᾶς Ἀλέξιε, συναντήματα δεινὰ ὑπομένειν, 

τὰ τῆς ζωῆς, καὶ Θεῷ καταθέσθαι, ἐν πίστει πᾶσαν τοῦ βίου 

τὴν μέριμναν, δοξάζειν τε διὰ παντός, τὴν Αὐτοῦ πρὸς ἡμᾶς 

συγκατάβασιν. 

Ἐμάκρυνας, φυγαδεύων Ἅγιε, τῆς πατρίδος σου καὶ ξένος 

ἐγένου, ἔχων ἐν νῷ, ὅτι ᾧδε πατρίδα, χριστιανοὶ θεωροῦμεν 

ὡς πρόσκαιρον, ποθεῖν δὲ τὴν ἐν οὐρανοῖς, τὴν ὑπάρχουσαν 

ὄντως καὶ μένουσαν. 

 

Τοὺς πόνους σου, ὁ Χριστὸς ἐβράβευσεν, οὓς ὑπὲρ τῆς 

Ἐκκλησίας σωφρόνως, ὥσπερ ποιμήν, καὶ καλὸς οἰκονόμος, 

ἔν τε νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ κατέβαλες, Ἀλέξιε ὑπερορῶν, 

ἀσθενείας πολλὰς τοῦ σαρκίου σου. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἁγίασον, Παναγία Δέσποινα, πᾶσαν ἔκφανσιν ζωῆς 

ἐπικήρου, καὶ ἀρετῆς, φιλοθέους ἐργάτας, δεῖξον τοὺς ὅσοι 
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τῇ σκέπῃ σου τρέχουσι, ὡς ὄρνιθι οἱ νεοσσοί, καὶ κινδύνου 

ἱέρακος σώζονται. 

 

Διάσωσον, πάτερ Ἀλέξιε πάντας τοὺς σὲ τιμῶντας, ἀπὸ 

πάσης ἀνάγκης κινδύνων καὶ θλίψεως, καὶ πλήρου τούτων 

τὰς εὐχάς, πρὸς ψυχῶν τὸ συμφέρον. 

 

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων 

τῶν ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν 

παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.  

 

Τὸν Ἰὼβ μιμηθεὶς ἐν τοῖς πάθεσι, 

καὶ τὴν πίστιν τηρήσας ἀμείωτον, 

ὤφθης Πάτερ, 

ποιμὴν Χριστοῦ ἐν πᾶσιν ἀληθής, 

διὸ νῦν ἐξ οὐρανοῦ, 

τὰς φιλοτέκνους σου εὐχάς,  

τοῖς τιμῶσί σε πάρεχε, 

νόσους ἀποδιώκων, 

βέλη ἐχθροῦ σβεννύων, 

καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, 

χορηγῶν ἡμῖν Ἀλέξιε. 

 

Προκείμενον. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς 

καρδίας μου σύνεσιν. 

 

Στίχος. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. (ι´ 7-16). 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ, ἐάν τις 

εἰσέλθῃ, σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ 

νομὴν εὑρήσει. Ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ 

θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον, ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν 

ἔχωσιν. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ 

οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν 

λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, καὶ φεύγει καὶ ὁ 

λύκος ἁρπάζει αὐτά, καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ 

μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι, καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ 

τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ γινώσκω τὰ 

ἐμά, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. Καθὼς γινώσκει με ὁ 

Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι 

ὑπὲρ τῶν προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ 

τῆς αὐλῆς ταύτης, κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς 

μου ἀκούσουσι καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. 

 

Δόξα Πατρί. 

 

Ταῖς τοῦ σοῦ Ἁγίου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον,  

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν. 

 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον,  

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Εἶτα ψάλλομεν τὸ προσόμοιον. 
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Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

 

Ἦχος πλ.β΄.  Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Βίον θεοφίλητον, 

ἐν Δύσει ζήσας παμμάκαρ, 

φῶς Χριστοῦ ἐξέπεμπες, 

ἦθος τὸ ὀρθόδοξον προβαλλόμενος. 

Τὸν Σταυρὸν δὲ ἤνεγκας, 

νόσου τοῦ καρκίνου, 

καὶ ἐχθροῦ ἀρχαίου βέλεμνα, 

πίστει ἀπέκρουες, δύσοιστα καὶ πάμπιπικρα ὅσιε. 

Διὸ καὶ κατεγλύκανεν, 

μυστικῶς Δεσπότης καρδίαν σου,  

Ὃς ἐτήρησέ σου, 

 τὸ σκῆνος ὑπεράνω τῆς φθορᾶς, 

δεικνὺς πῶς οἶδε Ἀλέξιε, 

χορηγεῖν χαρίσματα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 

Ἁμαρτάνοντες Πάτερ, συνηθείᾳ ἢ βίᾳ τοῦ πολεμήτορος, καὶ 

τὸν Χριστὸν λυποῦντες, θερμῶς παρακαλοῦμεν, ταῖς εὐχαῖς 

σου ἐνίσχυσον, ὅπως ὁρμαῖς τῶν παθῶν, μηδόλως 

ὑπαχθῶμεν. 

 

Χεῖρα δὸς βοηθείας, τοῖς αἰτοῦσί σου ταύτην πάτερ Ἀλέξιε, 

ἐν ὥραις τῆς ἀνάγκης, καὶ θλίψεσι ποικίλαις, ὡς εἰδὼς τὸ 

εὐόλισθον, τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, καὶ τὴν ἀδυναμίαν. 

 

Θαῦμα μέγα ὁρᾶται, ὑπερβαῖνον  τοὺς ὅρους Πάτερ τῆς 

φύσεως, τὸ ἄφθαρτόν σου σκῆνος, ἐν ᾧ ἀδιαστάτως, κατοικεῖ 
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χάρις Πνεύματος, ἥτις παρέχει πιστοῖς, πλήρωσιν 

αἰτημάτων. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἡ τὸν βότρυν τεκοῦσα, τῆς ζωῆς Θεοτόκε τὸν ἀγεώργητον, 

ἀξίωσον καρπούς με, βλαστάνειν μετανοίας, τῷ Υἱῷ σου 

κραυγάζοντα· δεδοξασμένος Χριστέ, ἡ δόξα τῶν Αγίων.  

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα. 

 

Φόβους ἀπόθου, ἐκ τῶν ψυχῶν θεῖε πάτερ, ἐμφυτεύων ἡμῖν 

βεβαίαν πίστιν, πρὸς τὸν μεριμνῶντα, Οὐράνιον Πατέρα. 

 

Οὐρανοδρόμους, πάτερ Ἀλέξιε δεῖξον, τῶν ἐνύλων 

φροντίζοντας οὐδόλως, ἵνα Βασιλείας, φανῶμεν κληρονόμοι. 

 

Ῥῦσαι παγίδων, πειρασμικῶν τοὺς τιμῶντας, τὴν σὴν 

μνήμην Ἀλέξιε τρισμάκαρ, καὶ τὴν τοῦ Κυρίου, εἰρήνην ἡμῖν 

δίδου. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀγκάλαις βρέφος, ἐν ταῖς ἁγίαις βαστάζεις, τὸν τὰ πάντα 

βαστάζοντα τῷ λόγῳ, ὅθεν σε σὺν Τούτῳ, τιμῶμέν σε 

Παρθένε. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

Πάντων τῶν σὲ τιμώντων, δέξαι τὰς αἰτήσεις, καὶ τῷ Κυρίῳ 

ἀνάθες Ἀλέξιε, ὅπως ἑκάστῳ παράσχῃ ψυχῇ συμφέροντα. 
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Ἀξίωσον ὦ Πάτερ, ὅσοι σε μεσίτην, πρὸς τὸν Δεσπότην 

θαῤῥοῦντες προβάλλουσι, τοῦ ποθητοῦ Παραδείσου, ἔνθα σὺ 

ἵστασαι. 

 

Θαυμάτων σε ἐργάτην, χάριτι Κυρίου, ἐπεγνωκότες Ἀλέξιε 

κράζομεν, μὴ διαλίπῃς παρέχειν, ταῦτα τοῖς χρήζουσιν. 

 

Ἡ λάρναξ σοῦ λειψάνου, ὡς πηγή τις ἄλλη, τοῦ Σιλωὰμ 

ἐκπηγάζει ἰάματα, ἅπερ διάδος ἀμίσθως, πάτερ Ἀλέξιε. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀλέξιον συμπρέσβυν, ἔχουσα Παρθένε, τῷ γλυκυτάτῳ Υἱῷ 

σου πρεσβεύσατε, τοῦ Παραδείσου τὴν πόλιν, ἡμῖν 

χαρίσασθαι. 

  

εἶτα ἐπιψάλλομεν τό, 

 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς,  

μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 

 τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον,  

καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.  

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ,  

καὶ ἐνδοξοτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ,  

τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,  

τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

 

Μεγαλυνάρια 

 

Ἥνωσας Ἀλέξιε θαυμαστῶς, τὴν Ἱερωσύνην καὶ 

Μαρτύριον ἐν ταὐτῷ, τοῦ Καλοῦ Ποιμένος φανεὶς 
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ἔκτυπον θεῖον, Ὅστις τὸ σκήνωμά σου, ἔδειξεν 

ἄφθορον. 

 

Σκέπε ταῖς ἁγίαις σου προσευχαῖς, πάντας τοὺς 

τιμῶντας, τὴν ὁσίαν σου βιοτήν, καὶ τὸ λείψανόν σου, 

ἐν πίστει προσκυνοῦντας, Ἀλέξιε τρισμάκαρ, πάτερ 

φιλότεκνε. 

 

Τοῦ καρκίνου πόνων πεῖραν λαβών, ὡς τῆς νόσου 

τούτου, ὑπομείνας βαρὺν σταυρόν, φιλανθρώπως 

δέξαι, Ἀλέξιε δεήσεις, ἰώμενος τοὺς ὅσοι ἐπικαλοῦνταί 

σε. 

 

Τὴν τὸ σκήνωμά σου τὸ ἱερόν, πλουτήσασαν Πάτερ, καὶ 

φυλάττουσαν εὐλαβῶς, Μονὴν Θεοτόκου, ἐν τῷ 

Μπυσσὺ εὐλόγει, εὐχάς σου οὐρανόθεν, ταύτῃ 

δωρούμενος. 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, 

Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον.  

Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. 

 

καὶ τὰ τροπάρια 

 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς. Πάσης γὰρ ἀπολογίας 

ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ οἱ 

ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

Δόξα Πατρί. 
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Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῇς 

ἡμῖν σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ’ 

ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς εὔσπλαγχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ 

τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός σου· 

πάντες ἔργα χειρῶν σου καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικεκλήμεθα. 

 

Καὶ νῦν. 

 

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη 

Θεοτόκε. Ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθείημεν 

διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων. Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους 

τῶν Χριστιανῶν. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν ψάλλομεν τὸ παρὸν προσόμοιον. 

 

Ἦχος β.΄  Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Πάτερ χριστοθῦτα ἀγαθέ, τῶν ἀσθενειῶν τὸν σταυρόν σου, 

πιστῶς ἐβάστασας, καὶ ποιμνίου γέγονας, εἰκὼν θεόγραφος, 

διὸ σκῆνός σου ἄφθαρτον, τηρήσας Δεσπότης, καὶ θαυμάτων 

χάριν σοι, πολλῶν δεδώρηται. Ὅθεν τοὺς πιστῶς σε 

τιμῶντας, φύλαττε Ἀλέξιε πάσης, νόσου τῆς ψυχῆς τε καὶ 

τοῦ σώματος.  

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ 

λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
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Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε, 

εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, 

τὴν σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος 

οἰκτίρμων. 

 

Δι’ εὐχῶν. 

 

 

Στίχοι 

Τῆς φθορᾶς ἀπάλλαττε τῆς ἁμαρτίας, 

Τοὺς τιμῶντας Σκῆνός σου, ἄφθαρτον, Πάτερ.  
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