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25 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο θαλόλαο 

απνζηόινπ Τίηνπ 
 

142 Χαικόο Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….. 

 

Θεόξ Κύνζμξ, ηαζ επέθακεκ διίκ· εοθμβδιέκμξ μ ενπόιεκμξ εκ 

μκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                              Δίηα ηα θάησζη Τξνπάξηα.  

                      Ήρνο δ'. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ.  
Ωξ ημζκςκόξ ημο εεμννήιμκμξ Παύθμο, ηαζ ιοζηδνίςκ οπδνέηδξ 

ηςκ εείςκ, οπεν διώκ ζηέηεοε δεόιεεα, όπςξ θοηνςεείδιεκ, 

πεζναζιώκ ηαζ ηζκδύκςκ, Σίηε παιιαηάνζζηε, ιαεδηά ημο ςηήνμξ, 

ηαζ ηςκ πηαζζιάηςκ θύζζκ εη Θεμύ, ηαζξ ζαζξ πνεζαείαζξ αεί 

ημιζγώιεεα. 

 

Γόμα Σμο Παύθμο ζοκέηδδιμξ ηαζ ιαεδηήξ βεβμκώξ, ηδκ Κνήηδκ 

ηαηδύβαζαξ, Σίηε απόζημθε, ηδ αίβθδ ηςκ θόβςκ ζμο. Ωξ μοκ 

ηαύηδκ εννύζς ζηόημοξ ηδξ αζεαείαξ, μύης ηαζ κοκ ημοξ πόες ζε 

ηζιώκηαξ, Παιιάηαν, ςξ έπςκ παννδζίακ πμθθήκ, νύζαζ πακηόξ 

πεζναζιμύ. 

 

Καη λπλ. Θενηνθίνλ.Οο ζζςπήζμιεκ πμηέ Θεμηόηε…. 

 

Ο Ν' Χαικόο 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο….. 

 

Ο ηακώκαξ ημο Απμζηόθμο ημο μπμίμο δ αηνμζηζπίδα είκαζ 

"Σίηε δίδμο διίκ Θείακ πάνζκ. Γεναζίιμο." 

 

                                  Ψδή α' Ήρνο πι. δ'. 
Σαζξ εείαξ θαιπόιεκμξ αζηναπαίξ, Απόζημθε Σίηε, ηδξ ροπήξ ιμο 

ημκ ζημηαζιόκ, θςηί ηςκ αβίςκ πνεζαεζώκ ημο, ςξ αβαεόξ ιμο 

πνμζηάηδξ απέθαζμκ. 

 

 

Ιθέςζαζ Σίηε ηαζξ ζαζξ θζηαίξ, Υνζζηόκ ημκ ςηήνα, ημζξ εκ πίζηεζ 

εζθζηνζκεί, ηδ ζδ πνμζζμύζζ πνμζηαζία, ςξ ακ πθδζεώιεκ ηδξ εείαξ 

πνδζηόηδημξ. 
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Σμοξ ανόπμοξ δζάθοζμκ ηςκ παεώκ, Σίηε ηδξ ροπήξ ιμο, ηδ εενιή 

ζμο επζζημπή, ηαζ δίδμο ιμζ δύκαιζκ ααδίγεζκ, ηδξ ιεηακμίαξ μδόκ 

ηδκ ζςηήνζμκ. 

 

                                     Θενηνθίνλ 
Δη ζμο ακαηέηαθηε ηδξ γςήξ, μ Ήθζμξ είδεζ, ακενςπίκς δίπα 

ηνμπήξ, μο ηαζξ θςηαοβείαζξ Θεμηόηε, ηδκ ζημηζζεείζακ ροπήκ ιμο 

ηαηαύβαζμκ. 

 

                           Ψδή γ'. Οπξαλίαο αςίδνο. 
Γεδεβιέκμξ ηδκ πάνζκ, ημο Πακημονβμύ Πκεύιαημξ, μία ιαεδηήξ 

ημο Κονίμο, Σίηε απόζημθε, ελ επδνείαξ ιε, ηςκ αηαεάνηςκ 

πκεοιάηςκ, θύηνςζαζ πνεζααίαζξ ζμο, ηαεζηεηεύς ζε. 

 

 

Ιθαζιόκ διίκ αίηεζ, ηαζ ηςκ παεώκ ίαζζκ, ηαζ πθδιιεθδιάηςκ 

πακημίςκ, ηδκ απμθύηνςζζκ, Σίηε απόζημθε, ημζξ αθδεή ζε 

πνμζηάηδκ, ηεηηδιέκμζξ Άβζε ηαζ ακηζθήπημνα. 

 

 

Γςνεώκ οπμθήηδξ, ηςκ Θεσηώκ πέθδκαξ· όεεκ ηςκ εενιώκ 

πνμζζόκηςκ, ηδ ακηζθήρεζ ζμο, Σίηε απόζημθε, πθήνμο αεί ηαξ 

αζηήζεζξ, ηαε' διώκ ηα ζηάκδαθα, θύςκ ημο όθεςξ. 

 

                                    Θενηνθίνλ 

Ο ηςκ όθςκ Γεζπόηδξ, ηαζ Πμζδηήξ άπνακηε εη ηςκ ζςκ αβίςκ 

αζιάηςκ, ηεπεείξ ςξ άκενςπμξ, ακενώπςκ έδεζλε, ιέβα ζε ηείπμξ ηαζ 

ζηέπδκ· δζμ ζμο ηαξ πάνζηαξ, πάκηεξ ηδνύηημιεκ. 

 

Γζάζςζμκ πάζδξ ακάβηδξ ηαζ αθάαδξ ηαζξ ζαζξ πνεζαείαζξ, ημοξ εκ 

πίζηεζ Σίηε απόζημθε ζπεύδμκηαξ, ηδ ζδ εενιή ζηεζία πνμξ ημκ 

ςηήνα. 

 

Δπίαθερμκ εκ εοιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε, επί ηδκ ειήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαζ ίζαζ ηδξ ροπήξ ιμο ημ άθβμξ. 
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                         Ήρνο β'. Πξεζβεία ζεξκή 
Υνζζημύ ιαεδηά, ηαζ Παύθμο ζοκαηόθμοεε, δοζώπεζ αεί, 

θοηνμύζεαζ πάζδξ εθίρεςξ, ηαζ πάζδξ πενζζηάζεςξ, εεδβόνε Σίηε 

απόζημθε, ημοξ εηγδημύκηαξ ηδκ ζδκ ανςβήκ, ηαζ ιέθπμκηαξ ιάηαν 

ημοξ αβώκαξ ζμο. 

 

                     Ψδή δ'. Δηζαθήθνα Κύξηε. 
Ύδςν εείαξ πνδζηόηδημξ, ηαζξ ζαζξ ζηεζίαζξ αθύζμκ απόζημθε, ημζξ 

εκ δίρεζ παναπηώζεςκ, ηαηαηδημιέκμζξ ηε ηαζ εθίρεςκ. 

 

 

Η πνεζαεία ζμο βέκμζημ, ηείπμξ ηαζ μπύνςια Σίηε έκδμλε, εκ 

πμζηίθαζξ πενζζηάζεζζ, ημζξ εζθζηνζκώξ ζε ιαηανίγμοζζ. 

 

 

Μαεδηήξ εκεεώηαημξ, πέθςκ ημο ςηήνμξ Σίηε απόζημθε, πνμξ 

αβάπδκ εείακ πηένςζμκ, διώκ ηδκ ροπήκ ηαζ ηδκ δζάκμζακ. 

 

                                       Θενηνθίνλ 
Ιδζμύκ ημκ θζθάκενςπμκ, ηαζ ςηήνα πάκηςκ ζανηί ηοήζαζα, 

ζςηδνίαξ ιε αλίςζμκ, Κεπανζηςιέκδ Αεζπάνεεκε. 

 

                              Ψδή ε'. Φώηηζνλ εκάο. 
Νόζςκ ηαζ παεώκ, αζζκείξ διάξ δζάζςγε, ηαζ εζνήκδκ διίκ αίηεζ εη 

Θεμύ, ηαζ πανάκ ηδκ μονακίακ Σίηε πάκζμθε. 

 

 

Θναύζμκ ηδκ ζζπύκ, ημο δμθίμο πμθειήημνμξ, ημο γδημύκημξ ηδκ 

απώθεζακ διώκ, ςξ πνμζηάηδξ διώκ Σίηε ηαζ οπένιαπμξ. 

 

 

Έπςκ πνμξ Υνζζηόκ, παννδζίακ πμθθήκ άβζε, ηαεζηέηεοε αεί οπέν 

διώκ, ςξ ακ αίμκ δζακύςιεκ βαθήκζμκ. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 
Ίαζαζ Αβκή, ηδξ ροπήξ ιμο ηα ζοκηνίιιαηα, ηαζ ημο ζώιαημξ ηα 

πάεδ ηα δεζκά, μία ιήηδν ημο Κονίμο πμθοεύζπθαπκμξ. 
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                       Ψδή ζη'. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 
Αηηίζζ, ηδξ εοζεαείαξ θςηίζαξ, ημοξ εκ ζηόηεζ ηδξ απάηδξ 

ηεζιέκμοξ, ηδκ ζημηζζεείζακ ροπήκ ιμο εκκμίαζξ, ηαζξ πμκδναίξ 

θςηαβώβδζμκ έκδμλε, ίκα πμνεύζςιαζ πζζηώξ, εκ ηαζξ ηνίαμζξ ημο 

εείμο εεθήιαημξ. 

 

 

Νεηνώζαξ, ηδκ ημο Βεθίαν απάηδκ, γςήξ εείαξ επνδιάηζζαξ ηήνολ· 

αθθά πνμθεάζαξ ιε Σίηε ηνζζιάηαν, πνμξ απαεείαξ θζιέκα 

ηοαένκδζμκ, ηαζ πνμξ βαθήκδ αθδεή, πμθζηείαξ αιέιπημο απόζημθε. 

 

                                  Θενηνθίνλ. 
Αβίςκ, αβζςηένα οπάνπεζξ, ηαζ αββέθςκ ααζζθίξ ηαζ Κονία, ςξ ημκ 

Πακάβζμκ Λόβμκ ηεημύζα, ζςιαηςεέκηα αβκή ελ αζιάηςκ ζμο· όεεκ 

αβίαζμκ ηαιμύ, ηαζ ροπήκ ηαζ ηανδίακ Πακάπνακηε. 

 

Γζάζςζμκ πάζδξ ακάβηδξ ηαζ αθάαδξ ηαζξ ζαζξ πνεζαείαζξ, ημοξ εκ 

πίζηεζ Σίηε απόζημθε ζπεύδμκηαξ, ηδ ζδ εενιή ζηεζία πνμξ ημκ 

ςηήνα. 

 

Άπνακηε, δ δζα θόβμο ημκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, επ' εζπάηςκ ηςκ 

διενώκ ηεημύζα δοζώπδζμκ, ςξ έπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

                         Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

                     Ήρνο β'. Τνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 
Ωξ ηεηηδιέκμξ ηδκ πάνζκ ημο Πκεύιαημξ, Σίηε απόζημθε δίδμο 

εηάζημηε, ηδξ αμδεείαξ ηδξ ζδξ ηα δςνήιαηα, ημζξ πνμζζμύζζ ηδ 

εεία πνεζαεία ζμο, ηζκδύκςκ ηαζ πόκςκ νοόιεκμξ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ήρνο δ'. 
Δζξ πάζακ ηδκ βδξ ελήθεεκ μ θεόββμξ αοημύ ηαζ εζξ ηα πέναηα ηδξ 

μζημοιέκδξ ηα νήιαηα αοημύ. ηζπ. Οζ μονακμί δζδβμύκηαζ δόλα 

Θεμύ, πμίδζζκ δε πεζνώκ αοημύ ακαββέθθεζ ημ ζηενέςια 

 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ. 10,16-21 

Ὁ ἀημύςκ ὑιῶκ ἐιμῦ ἀημύεζ, ηαὶ ὁ ἀεεηῶκ ὑιᾶξ ἐιὲ ἀεεηεῖ· ὁ δὲ 

ἐιὲ ἀεεηῶκ ἀεεηεῖ ηὸκ ἀπμζηείθακηά ιε.Ὑπέζηνερακ δὲ μἱ 

ἑαδμιήημκηα ιεηὰ πανᾶξ θέβμκηεξ· Κύνζε, ηαὶ ηὰ δαζιόκζα 

ὑπμηάζζεηαζ ἡιῖκ ἐκ ηῷ ὀκόιαηί ζμο. Δἶπε δὲ αὐημῖξ· ἐεεώνμοκ ηὸκ 

ζαηακᾶκ ὡξ ἀζηναπὴκ ἐη ημῦ μὐνακμῦ πεζόκηα. ἰδμὺ δίδςιζ ὑιῖκ 
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ηὴκ ἐλμοζίακ ημῦ παηεῖκ ἐπάκς ὄθεςκ ηαὶ ζημνπίςκ ηαὶ ἐπὶ πᾶζακ 

ηὴκ δύκαιζκ ημῦ ἐπενμῦ, ηαὶ μὐδὲκ ὑιᾶξ μὐ ιὴ ἀδζηήζῃ. πθὴκ ἐκ 

ημύηῳ ιὴ παίνεηε, ὅηζ ηὰ πκεύιαηα ὑιῖκ ὑπμηάζζεηαζ· παίνεηε δὲ ὅηζ 

ηὰ ὀκόιαηα ὑιῶκ ἐβνάθδ ἐκ ημῖξ μὐνακμῖξ.Ἐκ αὐηῇ ηῇ ὥνᾳ 

ἠβαθθζάζαημ ηῷ πκεύιαηζ ὁ Ἰδζμῦξ ηαὶ εἶπεκ· ἐλμιμθμβμῦιαί ζμζ, 

πάηεν, ηύνζε ημῦ μὐνακμῦ ηαὶ ηῆξ βῆξ, ὅηζ ἀπέηνοραξ ηαῦηα ἀπὸ 

ζμθῶκ ηαὶ ζοκεηῶκ, ηαὶ ἀπεηάθοραξ αὐηὰ κδπίμζξ· καί, ὁ παηήν, ὅηζ 

μὕηςξ ἐβέκεημ εὐδμηία ἔιπνμζεέκ ζμο. 

 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη.  

Σαζξ ημο απμζηόθμο πνεζαείεξ Δθεήιςκ ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ 

ειώκ εβηθδιάηςκ.  

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ, ακήλ. Σαζξ ηδξ 

Θεμηόημο πνεζαείαζξ Δθεήιςκ ελάθεζρμκ ηα πθήεδ ηςκ ειώκ 

εβηθδιάηςκ. 

 

Σηίρνο. Διέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ, εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι.β'. Όιελ απνζέκελνη.  

Φέββμξ ημ ηδξ πίζηεςξ, εκ ηδ ροπή δεδεβιέκμξ, ημο Παύθμο 

ζοκόιζθμξ, Σίηε ηαζ ζοιιέημπμξ ακαδέδεζλαζ, ηαζ πμθθμύξ ήκοζαξ, 

ζοκ αοηώκ αβώκαξ, δζα ημύημ ζμο δεόιεεα· Υνζζηόκ ζηέηεοε, πόκςκ 

εηθοηνμύζεαζ ηαζ εθίρεςκ, ηαζ παθεπώκ ζηεκώζεςκ, ηαζ επζθμνώκ 

ημο αθάζημνμξ, ημοξ ηδ ζδ εζηόκζ, εκ πίζηεζ πανεζηώηαξ ηαζ ςδήκ, 

κοκ ζμζ ζηέζζμκ άδμκηαξ, ηαζ παναηαθμύκηαξ ζε. 

 

                              Ψδή δ'. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 
Ρείενμζξ εείςκ δμβιάηςκ, ημκ αοεόκ ηδξ απάηδξ, Σίηε ελήνακαξ· ηαζ 

κοκ νείενμζξ αΰθμζξ, ηςκ πνεζαεζώκ ζμο, ηδκ ροπήκ ιμο 

ηαηάνδεοζμκ, ίκα αθαζηήζεζ ηανπόκ, βκδζίαξ ιεηακμίαξ. 

 

Ιζπονόξ απεθάκεδξ, εκακηίμκ ηδξ πθάκδξ, Σίηε απόζημθε· ηαζ κοκ 

εκίζποζόκ ιε, ηαηά ηδξ μθεενίμο, επδνείαξ ημο όθεςξ, ίκα νοζεώ 

ηςκ αοημύ παβίδςκ ροπμθεόνςκ. 

 

Νμζδιάηςκ πμζηίθςκ, ηαζ παεώκ αηαεάνηςκ, διάξ απάθθαλμκ, ηαζ 

άθεζζκ πηαζζιάηςκ, ελαίηεζ εείε Σίηε, ημζξ εκ πίζηεζ ηναοβάγμοζζκ· 

Ο ηςκ παηένςκ διώκ, Θεόξ εοθμβδηόξ εζ. 
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                                         Θενηνθίνλ. 
Γέθςξ ώθεδκ Πανεέκε, ημζξ επενμίξ δζαπνάηηςκ, αεί ηα άημπα· 

αθθά ηδ ζδ δοκάιεζ, ακεέθηοζμκ ημκ κμοκ ιμο, εκκμζώκ ημο 

αθάζημνμξ, ηαζ ζεοκόκ ιε αβκή, πνμξ ιεηακμίαξ ηνίαμκ. 

 

                            Ψδή ε'. Τνλ Βαζηιέα. 
Δη ηδξ ιακίαξ, ημο ζμθζζημύ ηδξ ηαηίαξ, απμθύηνςζαζ ς Σίηε 

εεδβόνε, ημοξ επζγδημύκηαξ, ηδκ ζδκ επζζηαζίακ. 

 

Ρώζζκ πανάζπμο, ηαζ ηδκ ηαη' άιθς οβείακ, ημζξ πνμζηνέπμοζζ ηδ 

ζδ πνεζαεία Σίηε, ηαζ οπενορμύζζ, Υνζζηόκ ημκ Βαζζθέα. 

 

 

Από Κονίμο, θααώκ πθμοζίακ ηδκ πάνζκ, πάνζκ αίηδζαζ ηαζ έθεμξ ς 

Σίηε, ημζξ πνμζπηοζζμιέκμζξ, ηδκ εείακ ζμο εζηόκα. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 
εζ εζ Πανεέκε, αιανηςθώκ ζςηδνία· δζμ νύζαζ ιε ηαηίζηδξ 

ζοκδεείαξ ηαζ πνμξ ζςηδνίαξ, θζιέκα ίεοκόκ ιε. 

 

                            Ψδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ιζπύκ εκδεδοιέκμξ, Σίηε ηδκ ελ ύρμοξ, ημκ ζζπονόκ εκ ηαηία 

ηαηάααθε, ημκ ηαε' διώκ ςνοόιεκμκ, ώζπεν θέμκηα. 

 

Μδ παύζδ ζοκ ηςκ Παύθς, Σίηε ζηεηεύςκ, οπέν διώκ ημκ 

θζθάκενςπμκ Κύνζμκ, ίκα νοώιεεα πάζδξ, εκακηζόηδημξ. 

 

Ο Κνήηδξ Πμζιεκάνπδξ, Απόζημθε Σίηε, ηαζ ηδξ πζζηώκ Δηηθδζίαξ 

δζδάζηαθμξ, ηδ ζενά δζδαπή ζμο, διάξ ζοκέηζζμκ. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 

Τδάηςκ απςθείαξ, νύζαζ ιε Πανεέκε, ηαζ ηδξ γςήξ ιε ημζξ κάιαζζ 

πόηζζμκ, αεί δζρώκηα ηδκ πάνζκ, ηδξ εοζπθαπκίαξ ζμο. 

 

Άλζμκ εζηίκ ςξ αθδεώξ ιαηανίγεζκ ζε ηδκ Θεμηόημκ, ηδκ 

αεζιαηάνζζημκ ηαζ πακαιώιδημκ ηαζ ιδηένα ημο Θεμύ διώκ. Σδκ 

ηζιζςηένακ ηςκ Υενμοαείι ηαζ εκδμλμηένακ αζοβηνίηςξ ηςκ 

εναθείι, ηδκ αδζαθεόνςξ Θεὸκ Λόβμκ ηεημύζακ, ηδκ όκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 
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Υαίνμζξ εοζεαείαξ οθδβδηήξ, απόζημθε Σίηε, ςξ ημο Παύθμο 

ζοβημζκςκόξ· παίνμζξ μ ηδξ πθάκδξ απμηειώκ ηαξ νίγαξ, ηδνύβιαηζ 

ης εείς, Πκεύιαημξ πάνζηζ. 

 

Σς θςηί ης εείς ηαηαοβαζεείξ, ημο Δοαββεθίμο, ακεδείπεεζξ 

ιοζηαβςβόξ, ηαζ ης εείς Παύθς, ηςκ πόκςκ ημζκςκήζαξ, ς Σίηε 

εεδβόνε, Υνζζηόκ εδόλαζαξ. 

 

Λόβς ηε ηαζ εαύιαζζκ ζενείξ, Σίηε δζαθάιπςκ, ςξ απόζημθμξ ημο 

Υνζζημύ, ηδκ βεβεκδιέκδκ, εκ ηόζις ζςηδνίακ, δζα ηαονμύ ημο 

εείμο, πάζζκ εηήνολαξ. 

 

Κνήηδξ ακεδείπεδξ εείμξ Πμζιήκ, Σίηε εεδβόνε, ςξ ηςκ άκς 

ιοζηαβςβόξ· όεεκ ιεζζηεύςκ, ιδ παύζδ ης Κονίς, οπέν ηςκ 

ελαζημύκηςκ, ηδκ πνμζηαζίακ ζμο. 

 

Υαίνμζξ μ ημο Παύθμο ζοβημζκςκόξ, ζοκόιζθμξ εείμξ, ηαζ 

ζοκέηδδιμξ ζενόξ, Σίηε εεδβόνε, ιεε' μο Υνζζηόκ δοζώπεζ, 

θοηνμύζεαζ πάζδξ αθάαδξ, διάξ ηαζ εθίρεςξ. 

 

Πνέζαεοε απάοζηςξ Σίηε ζμθέ, ης ζς Γζδαζηάθς, ηαζ ςηήνζ 

πάκηςκ Υνζζηώ, νύεζεαζ ηζκδύκςκ, ηαζ πάζδξ δοζπναβίαξ, ημοξ ζε 

πνμζηάηδκ εείμκ, πθμοημύκηαξ Άβζε. 

 

Πάζαζ ηςκ αββέθςκ αζ ζηναηζαία, Πνόδνμιε Κονίμο, Απμζηόθςκ δ 

δςδεηάξ, μζ Άβζμζ πάκηεξ ιεηά ηδξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείαξ, 

εζξ ημ ζςεήκαζ διάξ. 

 

 

Τξηζάγηνλ… 

 

Ἀπολςτίκιον. Ἦσορ δ’. Τασὺ πποκατάλαβε. 

Σμῦ Παύθμο ζοκέηδδιμξ ηαὶ ιαεδηὴξ βεβμκώξ, ηὴκ Κνήηδκ 

ηαηδύβαζαξ Σίηε Ἀπόζημθε, ηῇ αἴβθῃ ηῶκ θόβςκ ζμο· ὡξ μὖκ 

ηαύηδκ ἐῤῥύζς, ζηόημοξ ηῆξ ἀζεαείαξ, μὕης ηαὶ κῦκ ημὺξ πόεῳ, ζὲ 

ηζιῶκηαξ παιιάηαν, ὡξ ἔπςκ παῤῥδζίακ πμθθήκ, ῥῦζαζ πακηὸξ 

πεζναζιμῦ. 

 



[266] 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦσορ πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παπαδόξος θαύματορ. 

Σίηε εεόθνμκ Ἀπόζημθε, εἰδςθζηὴκ κμοκεπῶξ, ἀπμῤῥίραξ 

ἀζέαεζακ, Παύθῳ ἐιαεήηεοζαξ, ηῷ Ἐεκῶκ πνζζημηήνοηζ, ηαὶ 

ἀκεδείπεδξ ὡξ πθήνδξ πίζηεςξ, Δὐαββεθίμο ἐνβάηδξ δόηζιμξ, γήθῳ 

κεάγμκηζ, ηαηαββείθαξ ἅπαζζκ Τἱὸκ Θεμῦ, ηὸκ ἐκακενςπήζακηα, 

Λόβμκ δζ’ ἔθεμξ. 

 

 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ, ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμύθςκ ζμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ ζὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ ζμο. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 




