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27 Απγνύζηνπ Παξάθιεζε Αγίνπ 

Μεγαινκάξηπξνο Φαλνπξίνπ 

Γη´ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ, ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. 

ιέγνκελ ηόλ Ψαικόλ ΡΜΒ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζoλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεὸο Κύξηνο, θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                     Ἦρνο δ´. Ὁ ςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Σῷ ηνῦ σηῆξνο εὐθιεεῖ ἀζινθόξῳ, θαὶ ηῶλ Ῥνδίσλ ἀθξαηθλεῖ 

πνιηνύρῳ, ἀπὸ ςπρῆο πξνζπέζσκελ θξαπγάδνληεο, Ἅγηε Φαλνύξηε, 

ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, ιύηξσζαη ηνὺο δνύινπο ζνπ, ηνὺο ηηκῶληάο ζε 

πόζῳ, ζὺ γὰξ ζεόζελ δέδνζαη ἡκῖλ, ζεῖνο πξνζηάηεο, θαὶ θύιαμ 

ζσηήξηνο. 

                   Γόμα Παηξὶ θαη Υἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 

Σῷ ηνῦ σηῆξνο εὐθιεεῖ ἀζινθόξῳ, θαὶ ηῶλ Ῥνδίσλ ἀθξαηθλεῖ 

πνιηνύρῳ, ἀπὸ ςπρῆο πξνζπέζσκελ θξαπγάδνληεο, Ἅγηε Φαλνύξηε, 

ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο, ιύηξσζαη ηνὺο δνύινπο ζνπ, ηνὺο ηηκῶληάο ζε 

πόζῳ, ζὺ γὰξ ζεόζελ δέδνζαη ἡκῖλ, ζεῖνο πξνζηάηεο, θαὶ θύιαμ 

ζσηήξηνο. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί θαὶ εἰο ηνύο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Θενηνθίνλ. 
Οὐ ζησπήζνκελ πνηὲ Θενηόθε, …. 

Ὁ Ν´ (50νο) Χαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο ….. 

Καὶ ἀξρόκεζα ηνῦ Καλόλνο. 

                    Ὠδὴ α´.Ἦρνο πι. δ´. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Φσλῆο ζηελαγκνῦ κνπ ὡο ζπκπαζήο, Φαλνύξηε Μάξηπο, ἐλσηίζζεηη 

εὐκελῶο, θαὶ ιῦζνλ παζῶλ ηὴλ θαηαηγίδα, ηὴλ ἐπειζνῦζαλ δεηλῶο ηῇ 

θαξδίᾳ κνπ. 
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Ῥαλίζη ηῶλ ζείσλ ζνπ πξεζβεηῶλ, ςπρῆο κνπ ηὰ ἕιθε, ἐλαπόπιπλνλ 

Ἀζιεηά, θαὶ ζβέζνλ ηνῦ ζώκαηνο ηὴλ λόζνλ, ηαῖο ἐπνκβξίαηο ηῆο 

ζῆο ἀληηιήςεσο. 

Ὁιόζσκνλ δέδεγκαη ηὴλ πιεγήλ, ἐρζξνῦ ηαῖο βνιῖζη, θαὶ 

λελέθξσκαη ηὴλ ςπρήλ, ζὺ νὖλ ζεξαπεύεηο κε Μάξηπο, πξὸο 

δσεθόξνπο ὁδνὺο θαηεπζύλσλ κε. 

πάξρσλ ἀλάπιεσο θσηηζκνῦ, Φαλνύξηε Μάξηπο, ὡο δηάθνλνο ηνῦ 

θσηόο, λνόο κνπ ἀπέιαζνλ ηὸ ζθόηνο, θαὶ ἀξεηῶλ ηῷ θσηί κε 

θαηαύγαζνλ. 

                                      Θενηνθίνλ. 

Ῥεκάησλ ἐμεπιήξσζαο λνκηθῶλ, ὡξάζεο Παξζέλε, ὡο γελλήζαζα 

ηὸλ Θεόλ, ηὸλ πάιαη ιαιήζαληα ἐλ λόκῳ, δη´αἰληγκάησλ θαὶ ηύπσλ 

Παλάκσκε. 

                              Ὠδὴ γ´. Οξαλίαο ἀςῖδνο. 

κπεζὼλ ηῷ πειάγεη, ηῶλ πεηξαζκῶλ ἔλδνμε, ηῷ ηῆο ἀπσιείαο 

ππζκέλη, ἤδε θαζέιθνκαη, ζὺ κὲ θπβέξλεζνλ, πξὸο ζσηεξίαο 

ιηκέλα, νἷα θπβεξλήηεο κνπ, ζνθὲ παλάξηζηνο. 

Ἱιαζκὸο γελεζήησ, θαὶ ηῶλ θαθῶλ ιύηξσζηο, ἡ καξηπξηθή ζνπ 

πξεζβεία, Μάξηπο Φαλνύξηε, ηνῖο πξνζηνῦζη ζνη, θαὶ ὁιηθῶο 

ἀθνξῶζη, πξὸο ηὴλ ὀμπηάηελ ζνπ, κάθαξ πξνκήζεηαλ. 

Μαξηπξίνπ ηὴλ ηξίβνλ, παλεπθιεῶο ὥδεπζαο, ὅζελ πξὸο ὁδὸλ 

καξηπξίνπ, ηνῦ ζὲ δνμάζαληνο, θἀκὲ ὁδήγεζνλ, ηὸλ ἐλ αἱξέζεζη 

Μάξηπο, πάζεο παξαβάζεσο, πεξηπιαλώκελνλ. 

                                            Θενηνθίνλ. 

πνπξάληε πύιε, δη´ἧο ἡκῖλ ἔιακςελ, ὁ Δεκηνπξγὸο ηῶλ ἁπάλησλ, 

θαζάπεξ ἄλζξσπνο, πύιαο κνη ἄλνημνλ, ηῆο ἀιεζνῦο κεηαλνίαο, θαὶ 

ππιῶλ κε ιύηξσζαη, ηνῦ ᾅδνπ Δέζπνηλα. 

Δηάζσζνλ ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Ἀζινθόξε, ὅηη πάληεο ηῇ 

ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνκελ, ἵλα ῥπζζῶκελ Φαλνύξηε πάζεο βιάβεο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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                  Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πιεόλησλ ζσηήξ, ἀδηθνπκέλσλ ζύκκαρνο, πελζνύλησλ ραξά, θαὶ 

αἰρκαιώησλ ιύηξσζηο, δεηθλύκελνο Φαλνύξηε, ὡο ηαρὺο ὀξζνδόμσλ 

ἐπίθνπξνο, κὴ δηαιίπῃο ἀηξώηνπο ηεξεῖλ, ἐθ ηῶλ βειῶλ ηνῦ 

ἀιάζηνξνο ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

                          Ὠδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Σὴλ ιηζώδε θαξδίαλ κνπ, θαὶ πεπσξσκέλελ ςπρὴλ θαηάλπμνλ, ὁ 

ηῶλ ιίζσλ ηὰ πξνζθξνύκαηα, Μάξηπο ὑπνκείλαο ὥζπεξ ἄζαξθνο. 

Ἀλαβιύδεηο ἑθάζηνηε, ηὰ ηῶλ ἱακάησλ ζεῖα ραξίζκαηα, ηνῖο 

πξνζηξέρνπζη ηῇ ζθέπῃ ζνπ, θαὶ ηῶλ λνζεκάησλ ἐμαίξεηο θαύζνλα. 

Ἰαηήξηνλ ἄκηζζνλ, ηνῖο ἐλ ἀζζελείαηο γελνῦ Φαλνύξηε, θαὶ ηνῖο 

πάζρνπζηλ ἀληίιεςηο, θαὶ ηνῖο αἰρκαιώηνηο ἀπνιύηξσζηο. 

σηεξίαο ἱκάηηνλ, ἐλ ηῇ ἀπεθδύζεη ζαξθὸο ἠκθίεζαη, ὅζελ ἔλδπζνλ 

Φαλνύξηε, ηὴλ γεγπκλσκέλελ ςπρήλ κνπ ράξηηη. 

                                           Θενηνθίνλ. 

ηάκλνο ἔκςπρνο πέθελαο, ηῆο δσῆο ηὸ κάλλα θόζκῳ πεγάζαζα, 

ηὸλ δσώζαληα ηὸλ ἄλζξσπνλ, θαὶ ηὴλ ἁκαξηίαλ ζαλαηώζαληα. 

                           Ὠδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄλσζελ ἡκᾶο, ἐπνπηεύεηο ἐθιπηξνύκελνο, ἐθ παληνίσλ ἀλαγθῶλ θαὶ 

ζπκθνξῶλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη εὐθεκνῦληάο ζε Φαλνύξηε. 

Ἵιεσλ ἡκῖλ, ηῇ ἐλζέξκῳ κεζηηείᾳ ζνπ, ηνῦ ἐιένπο Ἀζιεηὰ ηὸλ 

ζειεηὴλ, ἀπεξγάδνπ ηνῖο ἀθξόλσο ἁκαξηάλνπζη. 

ώκαηνο πιεγάο, ἐλεγθὼλ ζηεῤῥῶο Φαλνύξηε, ἰαηξεύεηο ηῶλ 

ζσκάησλ θαὶ ςπρῶλ, ἀῤῥσζηίαο θαὶ ὀδύλαο Θείῳ Πλεύκαηη. 

                                         Θενηνθίνλ. 

Φέγγνο ἀζηξαπῆο, ηνῦ πἱνῦ ζνπ Κόξε ἔιακςε, ηνὺο ἐλ ζθόηεη 

θαζεκέλνπο θαὶ ζθηᾷ, θαὶ δσῆο ηὰο θσηαπγείαο ἐδσξήζαην. 
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                             Ὠδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀλάγθαο ζνπ ηῆο ςπρῆο ηὸλ ἔξσηα, ὡο ιακπάδα πξὸο Χξηζηὸλ 

Ἀζινθόξε θαηαλαιίζθεηο ηῆο πιάλεο ηὴλ ὕιελ, θαὶ θαηαζάιπεηο 

πηζηῶλ ηὰ θξνλήκαηα, δηὸ θαηάθιεμνλ θἀκνῦ, ηὰ ζαζξὰ θαὶ γεώδε 

λνήκαηα. 

Νεθξώζεσο ηῷ θαξπῷ ἐδώγξεκαη, θαὶ ηνῦ ζείνπ ἀπεῤῥίθζελ 

λπκθῶλνο, ηὰ ηῆο θζνξᾶο πεξηθείκελνο θύιια, θαὶ ηνῦ ζαλάηνπ 

πξνθέξσλ ηὴλ ἄθαλζαλ, ζὺ νὖλ κε δώσζνλ ζνθέ, θαὶ ηῆο πξώελ κε 

δόμεο ἀμίσζνλ. 

Ὁιόθιεξνλ ζεαπηὸλ πξνζήγαγεο, ηῷ Δεζπόηῃ πξνζθνξὰλ θαὶ 

ζπζίαλ, ὅζελ θἀκὲ ἐλδπλάκσζνλ Μάξηπο· αὐηῷ ιαηξεῦζαη ὁζίσο 

Φαλνύξηε, θαὶ ζῦζαη ηνύηῳ θαζαξῶο, θαζαξᾶο πνιηηείαο ἀθξόηεηα. 

                                         Θενηνθίνλ. 

ςαύρελα δπζκελῆ ὑπόηαμνλ, ηαῖο πνζὶλ ἡκῶλ Παλάκσκε Κόξε, ἡ 

ηὴλ πεζνῦζαλ ὑςώζαζα θύζηλ, ηῇ ὑςειῇ θαὶ ἀῤῥήηῳ θπήζεη ζνπ, 

θαὶ ηαπεηλώζαζα ἐρζξνῦ, ἐπεξκέλνπ κεηέσξνλ θξόλεκα. 

Δηάζσζνλ ἀπὸ θηλδύλσλ ηνὺο δνύινπο ζνπ Άζινθόξε, ὅηη πάληεο ηῇ 

ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνκελ, ἵλα ῥπζζῶκελ Φαλνύξηε πάζεο βιάβεο. 

Ἄρξαληε ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                   Ἦρνο β´. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

πεξήθαλνλ ὄκκα θαηέβαιεο, ηῇ γελλαίᾳ ἀζιήζεη ζνπ ἔλδνμε, ἐμ 

νὗ ἀπάιιαμνλ θαὶ ἡκᾶο, ηῆο ἐλεξγείαο Ἀζιεηά, ἵλα ἡζύρηνλ δσήλ, ἐλ 

ὁκνλνίᾳ ἀγαζηῇ, νἱ βνῶληεο δηάγσκελ, πιήξσζνλ ηὰο αἰηήζεηο, θαὶ 

ἔκπιεζνλ εὐθξνζύλεο, ηνὺο πξνζηόληάο ζνη, πηζηῶο, ὦ Φαλνύξηε 

παλζαύκαζηε. 

Γίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη.ηίρ. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῷ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο 

αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ ἐμαλζήζνπζηλ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (η´32-36, ηα´ 1) 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· πᾶο ὅζηηο ὁκνινγήζεη ἐλ ἐκνὶ 

ἔκπξνζζελ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ὁκνινγήζσ θἀγὼ ἔκπξνζζελ ηνῦ 

Παηξόο κνπ ηνῦ ἐλ νὐξαλνῖο· ὅζηηο δ´ἄλ ἀξλήζεηαί κε ἔκπξνζζελ 
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ηνῦ Παηξόο κνπ, ἀξλήζνκαη αὐηὸλ θἀγὼ ἔκπξνζζελ ηνῦ Παηξόο κνπ 

ηνῦ ἐλ νὐξαλνῖο. Μὴ λνκίζεηε ὅηη ἦιζνλ βαιεῖλ εἰξήλελ, ἀιιὰ 

κάραηξαλ. Ἦιζνλ γὰξ δηράζαη ἄλζξσπνλ θαηὰ ηνῦ παηξὸο αὐηνῦ, 

θαὶ ζπγαηέξα θαηὰ ηῆο κεηξὸο αὐηῆο, θαὶ λύκθελ θαηὰ ηῆο πελζεξᾶο 

αὐηῆο· θαὶ ἐρζξνὶ ηνῦ ἀλζξώπνπ νἱ νἰθηαθνὶ αὐηνῦ· θαὶ ἐγέλεην, ὅηε 

ἐηέιεζελ ὁ Ἰεζνῦο δηαηάζζσλ ηνῖο δώδεθα Μαζεηαῖο αὐηνῦ, κεηέβε 

ἐθεῖζελ, ηνῦ δηδάζθεηλ θαὶ θεξύζζεηλ ἐλ ηαῖο πόιεζηλ αὐηῶλ. 

                Γόμα Παηξὶ θαη Υἱῷ θαὶ Ἁγίῳ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί θαὶ εἰο ηνύο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ.  

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο. 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ῥόδνλ ὡο κπξίπλννλ, θαὶ ζεζαπξὸο δσεθόξνο, ἐλ Ῥόδῳ 

θξππηόκελνο, Μάξηπο πεθαλέξσζαη ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ, θαὶ δσῆο 

ἔκπλεπζαο, ηὰο ὀζκὰο ἐλ θόζκῳ, θαὶ ὀζκὴλ ζαλάηνπ ἤιαζαο, θαὶ 

ἀπεδίσμαο, ηὰο δπζώδεηο λόζνπο Φαλνύξηε, ὧλ πεξ ηῆο ιύκεο 

ιύηξσζαη, ηνὺο ζνὶ πξνζηόληαο ἐθ πίζηεσο, πάζεο ἐπεξείαο, θαὶ 

βιάβεο θαὶ καλίαο ἀπελνῦο, δηαθπιάηησλ καθάξηε, ηνὺο 

πξνζθαινπκέλνπο ζε. 

                         Ὠδὴ δ´. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Ῥείζξνηο ηῶλ ζείσλ ζνπ ζαπκάησλ, ἀπνμήξαλνλ βπζὸλ ηῶλ 

παζεκάησλ, θαὶ πξὸο ὕδσξ ηξνθῆο, ἐμ αὐρκεξᾶο ἐξήκνπ, ὁδήγεζνλ 

Φαλνύξηε, ηνὺο πηζηῶο ζε ἀλπκλνῦληαο. 

Ἴδνηκη ὥξᾳ ηῆο ἀλάγθεο, ζὲ ζπιιήπηνξα θαὶ ζεῖνλ ἀξσγόλ κνπ, ηὰ 

ιππνῦληα ηαρύ, ζθεδάδνληα πακκάθαξ, θαὶ ζείαλ κνη δσξνύκελνλ, 

ιύηξσζηλ θαὶ εὐθξνζύλελ. 

Ἔιακςαο Μάξηπο ἐλ ηῇ Ῥόδῳ, ὡο λεόθσηνλ θαὶ θσηνθόξνλ 

ἄζηξνλ, ἰακάησλ αὐγάο, θαὶ θέγγνο ραξηζκάησλ, ἀζηξάπηνλ ηνῖο 

θαζεύδνπζηλ, ἐλ ηῷ ζθόηεη ηῆο ἀπάηεο. 
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                                        Θενηνθίνλ. 

Πῖνλ θαὶ ζύζθηνλ ὡξάζεο, θαὶ ἀιάμεπηνλ θαὶ θσηνθόξνλ ὄξνο, νἷο 

ἐλ ηύπνηο πνηέ, ἐιάιεζελ ὁ ιόγνο, ὧλ βιέπνληεο ηὴλ ἔθηαζηλ, 

εὐθεκνῦκέλ ζε Παξζέλε. 

                             Ὠδὴ ε´. Τὸλ ἐλ Ὄξεη ἁγίῳ. 

Ῥππηηθῇ ζνπ πξεζβείᾳ ἐθθαζαίξεηο, ηῶλ ςπρῶλ ηὰο νὐιὰο, θαὶ 

θαξδηῶλ ηὰ βάξε, θαὶ ἀιγεδόλαο παύεηο ηὰο ηνῦ ζώκαηνο, θαὶ 

βξαβεύεηο πᾶζη, θαη´ἄκθσ εὐξσζηίαλ Φαλνύξηε ζεόθξνλ. 

λ θακίλῳ βιεζεὶο νὐ θαηεθιέρζεο, ηῆο δσῆο γὰξ ὡο πῦξ, ἐθέθηεζν 

ηὸ ὕδσξ, ἀιιὰ θἀκνῦ θαηάθιεμνλ Φαλνύξηε, ηὰο δεηλὰο πξνιήςεηο 

θαὶ ηὰο ἐλζπκήζεηο, ὥζπεξ ἀγξνῦ θαιάκελ. 

ηξαηεπζεὶο ηῷ θαιέζαληί ζε ιόγῳ ἠγσλίζσ ιακπξῶο, θαηὰ ηῆο 

ἀλνκίαο, ὅζελ θἀκὲ ηῆο θιήζεσο ᾗ θέθιεκαη, ἄμηνλ ἐξγάηελ, 

ἀλάδεημνλ πακκάθαξ, εὐραῖο ζνπ εὐπξνζδέθηνηο. 

                                    Θενηνθίνλ. 

Βαζηιείαο νἰθήηνξάο κε δεῖμνλ, ηῆο ἀιήθηνπ Ἁγλή, ὡο ηέμαζα 

ἀζπόξσο, ηὸλ βαζηιέα πάλησλ θαὶ Δεζπόδνληα, νὗ ἡ βαζηιεία, 

βαζηιεία πύιε, ἁπάλησλ ηῶλ αἰώλσλ. 

                           Ὠδὴ ζ´. Ἐμέζηε ἐπὶ ηνύηῳ. 

ιαίῳ ηῶλ ἀγώλσλ ζνπ Ἀζιεηά, ἱιαξύλεηο ἡκῶλ ηὴλ δηάλνηαλ, θαὶ 

ςπρηθά, ἕιθε ηε θαὶ κώισπαο ραιεπνύο, ἀλαθαζαίξεηο πάληνηε, θαὶ 

ηὰ ηῶλ ζσκάησλ ὀδπλεξά, λνζήκαηα ἰᾶζαη, ὡο ράξηλ θεθηεκέλνο, 

παξὰ Θενῦ Μάξηπο Φαλνύξηε. 

Ἰζρύτ ἀξηζηεύζαο παληνπξγηθῇ, ηνῦ ἐρζξνῦ εἰο ἀλίζρπξνλ θξύαγκα, 

ηὸ θαζ´ἡκῶλ, ζβέζνλ Ἀζινθόξε ὁινζρεξῶο, θαὶ ζζέλνο θαὶ 

θξαηαίσκα, θαὶ ἰζρύνο πύξγνο δηαπαληόο, γελνῦ ηνῖο ζνῖο ἱθέηαηο, 

Φαλνύξηε πακκάθαξ, ηῶλ ἀζινθόξσλ ἐγθαιιώπηζκα. 

Ἀθνίκεηνο πξνζηάηεο θαὶ ἀξσγόο, ἀληηιήπησξ γελνῦ θαὶ 

ὑπέξκαρνο, θαὶ βνεζόο, ηνῖο πξνζθαινπκέλνηο εἰιηθξηλῶο, ηὸ ἱεξόλ 

ζνπ ὄλνκα, Μάξηπο Ἀζινθόξε ζαπκαηνπξγέ, ἐμ ἔξηδνο θαὶ θζόλνπ, 

ἀπάηεο ηε θαὶ δόινπ, ἡκᾶο ῥπόκελνο Φαλνύξηε. 
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Ἰιύνο θἀκὲ ὕςσζνλ ἐκπαζνῦο, θαὶ πηθξᾶο ζπλεζείαο Φαλνύξηε, ᾗ ἐθ 

παηδόο, εἴθσλ ἐγεώξγεζα ηνὺο θαξπνύο, ηῆο ἁκαξηίαο, Ἅγηε, ςπρῇ 

ηε θαὶ ζώκαηη ῥππσζείο, κὴ κε παξίδῃο Μάξηπο, ζὺ γὰξ ηῶλ ἐλ 

ἀλάγθαηο, ὁ ἑηνηκόηαηνο ἐπίθνπξνο. 

                                        Θενηνθίνλ. 
θελὴ ἡ πνιπώλπκνο ηνῦ Θενῦ, ἡ πεξίδνμνο πόιηο ηνῦ Κηίζαληνο, 

ἐλ ᾗ Χξηζηόο, εἴξγαζηαη ζαπκάζηα θνβεξά, ηὸλ γὰξ Ἀδὰκ ἀλέιαβε, 

ηνῦηνλ ἀλαπιάζαο ἐθ ηῆο ἀξᾶο, ζὺ εἶ Παξζελνκῆηνξ, δηὸ κὴ 

ζηεξεζείελ, ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ ὁ ἄζιηνο. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ.Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ, θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζὲ κεγαιύλνκελ. 

Χαίξνηο ηῶλ Μαξηύξσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῶλ ἰακάησλ ὁ ρεηκάῤῥνπο ὁ 

δαςηιήο, ραίξνηο ηῶλ Ῥνδίσλ, ὁ κέγαο πνιηνῦρνο, Φαλνύξηε ἀμίσο 

ἀληηδεδόμαζαη. 

Σὶο ηῶλ παιαηζκάησλ ζνπ ηὴλ πιεζύλ, ἐμείπῃ ἀμίσο θαὶ ηῶλ πόλσλ 

ηὸ θαξηεξόλ; ζὺ γὰξ ηῶλ βαζάλσλ, ηὰ εἴδε θαζππέζηεο, ὡο ἄζαξθνο 

λεθξώζαο ηὸλ παλαιάζηνξα. 

Ὡο ἄζηξνλ ἐλ Ῥόδῳ ἀξηηθαλέο, Φαλνύξηε ὤθζεο, εἰ θαὶ ἤζιεζαο 

πξὸ πνιινῦ, θαὶ θαηαθσηίδεηο πηζηῶλ ηὰο δηαλνίαο, βνιαῖο ηῶλ ζῶλ 

ἀπείξσλ ζαπκάησλ ἔλδνμε. 

Ππξὸο ἀθκαηόηεξνο ἀιεζῶο, θαὶ ζηδήξνπ Μάξηπο, εὐηνλώηεξνο 

ὁξαζείο, ηὴλ νἰθνλνκίαλ ἐηξάλσζαο ηνῦ ιόγνπ, ηνῖο ἔξγνηο 

βεβαηώζαο ὃ ἀλεθήξπμαο. 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο εὐιαβῶο, ηῷ ζεπηῷ λαῷ ζνπ, θαὶ 

αἰηνῦληαο ἀπὸ ςπρῆο, ιύζηλ ὀθιεκάησλ, θαὶ ῥῶζηλ θαὶ ὑγείαλ, κὴ 

παύζῃ ἐπνπηεύσλ, παξακπζνύκελνο. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τξηζάγηνλ…. 
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Απνιπηίθηνλ 

                      Ἦρνο δ´. Βαζίιεηνλ δηάδεκα. 
Οὐξάληνλ ἐθύκληνλ ἐλ γῇ ηειεῖηαη ιακπξῶο ἐπίγεηνλ παλήγπξηλ λῦλ 

ἑνξηάδεη θαηδξῶο, Ἀγγέισλ πνιίηεπκα, ἄλσζελ ὑκλῳδίαηο, 

εὐθεκνῦζη ηνὺο ἄζινπο, θάησζελ θθιεζία, ηὴλ νὐξάληνλ δόμαλ, 

ἣλ εὗξεο πόλνηο θαὶ ἄζινηο ηνῖο ζνῖο, Φαλνύξηε, ἔλδνμε. 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ θύιαμόλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

                  Ἦρνο β´. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζὲ λεθξόλ. 

Ὤθζεο ὥζπεξ ιύρλνο θαεηλόο, Μάξηπο ἐλαζιήζαο λνκίκσο, ὑπὲξ 

Χξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ὅζελ ζνῦ δεόκεζα, καθξὰλ ἀπέιαζνλ, ἐμ ἡκῶλ 

ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, παζῶλ ηὴλ ὁκίριελ, θαὶ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, 

πηθξὰλ ζθνηόκαηλαλ, θέγγνο δὲ ἀλάηεηινλ πᾶζη, ζείαο ζπκεδίαο θαὶ 

δόμεο, ἀμηνκαθάξηζηε Φαλνύξηε. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

  




