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15 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Παλαγία Βαξλάθνβα Φσθίδνο 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

ΡΜΒ’ (142) Φαικόλ…. 

 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ….. 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ. (ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

                       Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὴλ Θενηόθνλ ἐθηελῶο ἱθεηεύζσκελ, ηῆο Βαξλαθόβεο ηὴλ 

πξνζηάηηλ θαὶ ἔθνξνλ, ἐλ κεηαλνίᾳ θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο· 

Ἄλαζζα κεζίηεπζνλ, δη’ ἡκᾶο ηνὺο πνιιάθηο, πηαίνληαο θαὶ 

θάκλνληαο, ὑπὸ βάξνπο πηαηζκάησλ, ζὺλ Ἀξζελίῳ ζίῳ Παηξί, ηῷ 

ηὴλ Μνλήλ Σνπ, ηὸ πάιαη ἱδξύζαληη. 

                                Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 
Τῶλ δσξεῶλ Σνπ ηὸλ ἀζηείξεπηνλ πινῦηνλ, ηνῦ ἀλαγγέιεηλ εὐιαβῶο 

νὐ παπόκεζα, εἰ κὴ γὰξ Σὺ ἐῤῥύζσ πξνζηαηεύνπζα, ηίο ἡκᾶο 

ἐιύηξσζελ, ηῶλ δεηλῶλ θαὶ θηλδύλσλ; Τίο δὲ ὑπεξήζπηζελ, ἐμ 

ἐρζξῶλ ἀνξάησλ; Μὴ θαηαιίπῃο ἄρξαληε ἡκᾶο, Σνὺο γὰξ δνύινπο 

ζθέπεηο ἀεί, ηῶλ πηζηῶλ ἡ ἐιπίο. 

Φαικόο λ’ (50). 
ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο Σνπ …… 

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

                           Τπεξαγία Θενηόθε ζώζόλ εκάο 

                      (επαλαιακβάλνπκε ζε θάζε ηξνπάξην) 

Παληάλαζζα Μῆηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ, Βαξλαθόβεο θιένο, ηῆο 

Γσξίδνο θαηαθπγή, Σνὶ ἁγλὴ πξνζθεύγσλ ἱθέηεπσ, ηαῖο κεζηηείαηο 

Σνπ ζῶζόλ κε Γέζπνηλα. 
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Βηνῦληα ηὸλ βίνλ κνπ ἀκειῶο, δνιίαο παγίδαο, ἐθαπινῦληόο κνη ηνῦ 

ἐρζξνῦ, δηάζσζνλ Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ κνπ, θαὶ ζσηεξίαο ηὰο ηξίβνπο 

κνη εὔζπλνλ. 

Τὰο ηξίβνπο ηνῦ βίνπ δηαπεξῶλ, Θενηόθε ζείαλ, ἀξσγήλ ηε 

ἐπηδεηῶλ, πξὸο Σὲ θαηαθεύγσ θαὶ αἰηνῦκαη, ηῶλ ςπρηθῶλ 

λνζεκάησλ ηὴλ ἴαζηλ. 

   Τῷ ζηίβεη πξνζηξέρσλ ηῶλ ἀξεηῶλ, ἐπηζθνπῆο Μῆηεξ, ζεηνηάηεο 

ἀπνιαπώλ, ἐγθάξδηνλ αἶλνλ ἀλαπέκπσ, Σνὶ ηῇ Μεηξὶ ηνῦ Θενῦ θαὶ 

Παληάλαθηνο. 

                                ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Βαξλαθόβεο πξνζηάηηο δσῆο ἐκῆο ἔξεηζκα, Σὺ Θενθπῆηνξ Παξζέλε, 

ιύηξσζαη δνῦιόλ Σνπ, ἀπὸ θηλδύλσλ ηε, παληνδαπῶλ θαὶ ἐθ πιάλεο, 

θαὶ Φξηζηῷ Σσηῆξί κνπ, Μῆηεξ κε ζύληαμνλ. 

Τῶλ ραξίησλ ηῶλ ζείσλ θαὶ δσξεῶλ Ἄλαζζα, κέηνρνλ ζεξκῇ Σνπ 

πξεζβείᾳ, πνίεζνλ Γέζπνηλα, Σύ κε ἐκπινύηεζνλ, ηὸλ ἐλ ἐζράηῃ 

πελίᾳ, ἀξεηῶλ ὑπάξρνληα, θόζκνλ πινπηήζαζα. 

Ἡ ιπηξώζαζα πάιαη ηῶλ κνλαζηῶλ ζύζηεκα, ἐθ πνιηνξθίαο 

βαξβάξσλ, νὓο ἐηαπείλσζαο, θέξαο ὑςώζαζα, Φξηζηηαλῶλ 

ξζνδόμσλ, θαὶ ἡκᾶο δηαθύιαμνλ, ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

μ ἐρζξῶλ ἀνξάησλ θαὶ ὁξαηῶλ ράξηηη, ὡο ἐθιπηξσζέληα Παξζέλε, 

Σύ κε ἀμίσζνλ, ὅπσο κὴ γέλσκαη, ηῶλ δσξεῶλ ἐπηιήζκσλ, ἀιι’ 

εὐγλώκσλ δηάθνλνο, Σῆο ἀγαζόηεηνο. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλάρξαληε Θενκῆηνξ, ἐπὶ ηῶλ πηζηῶλ 

ξζνδόμσλ ηὴλ ζύλαμηλ ζήκεξνλ, θαὶ δώξεζαη ηαῖο ςπραῖο ηὴλ 

εἰξήλελ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

                         Ἦρνο β΄. Πξεζβεῖα ζεξκῆ. 

Πξεζβεία ζεξκὴ θαὶ ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ, ἐιένπο πεγὴ ηνῦ θόζκνπ 

θαηαθύγηνλ, ἐθηελῶο βνῶκέλ Σνη· Θενηόθε Γέζπνηλα πξόθζαζνλ, 

θαὶ ἐθ θηλδύλσλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἡ κόλε ηαρέσο πξνζηαηεύνπζα. 
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                              ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Λνγηζκῶλ θαζαξόηεηα, Σὺ ηῆο Βαξλαθόβεο ηὸ θιένο ἄρξαληε, ηαῖο 

πξεζβείαηο Σνπ κνη δώξεζαη, θαὶ εἰξήλελ Κόξε εἰξελόδσξε. 

Δἰο μεξὰλ θαὶ εἰο ζάιαζζαλ, ἡ ηὸλ θπβεξλήηελ ηεθνῦζα Κύξηνλ, 

ηαμηδεύνληα ζπλόδεπζνλ, ἡ ἐκὴ πξνζηάηηο θαὶ ἀληίιεςηο. 

λ ἡκέξᾳ δηάγνληα, ἀπὸ ηῶλ πνηθίισλ θηλδύλσλ ιύηξσζαη, θαὶ 

πξνζηάηεπζνλ παλύκλεηε, ἡ ζεξκὴ ἀληίιεςηο θαὶ ζθέπε κνπ. 

λ λπθηί κε θαζεύδνληα, πᾶζαλ ζθεπσξίαλ Μῆηεξ καηαίσζνλ, ηνῦ 

ἀιάζηνξνο παλάκσκε, θηινζηόξγσο πάληνηε ζθεπάδνπζα. 

                                  ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Αἴηεζνλ ζεξκῶο, ηῶλ πηζηῶλ ἡ ζεία πξέζβεηξα, ἁκαξηεκάησλ κνπ 

ηὴλ ἄθεζηλ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ ηνῦ Κπξίνπ κνπ ηὴλ ἄθαηνλ. 

Φώηηζόλ κνη λνῦλ, ηαῖο ἀθηῖζη ζεηνηάηνπ Φσηόο, ηὸλ Φσηνδόηελ 

Φξηζηὸλ ἡ ηέμαζα, θαὶ ηνῦ Φσηὸο ηνῦ ἀθηίζηνπ κέηνρνλ πνίεζνλ. 

Γώξεζαη ἡκῖλ, ἀιεζείαο ηὴλ ἐπίγλσζηλ, θαὶ ἀπὸ πιάλεο Κόξε 

ιύηξσζαη, ηὴλ ἀιεζῆ ζσηεξίαλ δηαθνλήζαζα. 

                                       

Δὔθξαλνλ ἁγλή, ηῆο ςπρῆο ηὰ αἰζζεηεξία, ηὴλ ἀλαθαίξεηνλ δηδνῦζα 

ραξάλ, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ θαὶ Σσηῆξνο παληεπιόγεηε. 

                                ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Κηλδύλσλ, θαὶ ἀπεηιῶλ ὡο ἔζσζαο, ηὴλ Μνλὴλ ηῆο Βαξλαθόβεο ηὸ 

πάιαη, θαὶ λῦλ ἡκᾶο, ἐθ ιαῶλ κηζνρξίζησλ, ἀπεηινκέλνο ὦ Μῆηεξ 

πξνζηάηεπζνλ, ηὸλ Κύξηόλ Σνπ θαὶ Υἱόλ, δπζσπνῦζα κὴ παύζῃο 

παλύκλεηε. 

Τὸ κῦξνλ, ηὸ θελσζὲλ ἐλ ζπιάγρλνηο Σνπ, εὐσδίαζελ ηὴλ θηίζηλ 

Παξζέλε, θαὶ ηὰο ςπράο, ηῶλ ἀλζξώπσλ ἡ ράξηο, ἡ ηνῦ Φξηζηνῦ 

εὐσδίαο ἐπιήξσζελ· Αὐηὸλ ἱθέηεπε ἁγλή, ηῆο δπζώδνπο θαθίαο 

ῥπζζῆλαί κε. 
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Παξάθιεζηλ, κεηξηθήλ Σε θέθηεκαη, θαὶ πιεγῶλ ηῶλ ςπρηθῶλ 

ζεξαπείαλ, ἃο ὁ ἐρζξόο κνη ἐπέθεξελ Κόξε, ἐλ ηῷ ἀγῶλη ηνῦ βίνπ 

παλάρξαληε, ὦ Ἄλαζζα ἀλαςπρήλ, θαὶ ραξὰλ ηῇ ςπρῇ κνπ 

ρνξήγεζνλ. 

λ πίζηεη κε, θξαηαηᾷ ζηεξέσζνλ, θαὶ ἀγάπῃ θάιιπλνλ ηὴλ ςπρήλ 

κνπ, ἡ ηὸλ Θεόλ, θαὶ Σσηῆξα ηνῦ θόζκνπ, θαὶ ηὸλ Γνηῆξα ἐιένπο 

θπήζαζα, Σνῦ δένκαη ηῆο ἀγαζῆο, ηῆο Αὐηνῦ Βαζηιείαο ἀμίσζνλ. 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλάρξαληε Θενκῆηνξ, ἐπὶ ηῶλ πηζηῶλ 

ξζνδόμσλ ηὴλ ζύλαμηλ ζήκεξνλ, θαὶ δώξεζαη ηαῖο ςπραῖο ηὴλ 

εἰξήλελ. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                           Αῖηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ.  

                Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ ἀθαηαίζρπληε, κεζηηεία πξὸο ηὸλ 

Πνηεηὴλ ἀκεηάζεηε, κὴ παξίδῃο ἁκαξησιῶλ δεήζεσλ θσλάο· ἀιιὰ 

πξόθζαζνλ ὡο ἀγαζή, εἰο ηὴλ βνήζεηαλ ἡκῶλ, ηῶλ πηζηῶο 

θξαπγαδόλησλ Σνη· ηάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ, θαὶ ζπεῦζνλ εἰο ἱθεζίαλ, 

ἡ πξνζηαηεύνπζα ἀεί, Θενηόθε ηῶλ ηηκώλησλ Σε. 

Πξνθείκελνλ Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο νπ, ἐλ πάζῃ γελεᾷ 

θαὶ γελεᾷ. 

Ση.: Ἄθνπζνλ ζύγαηεξ θαὶ ἴδε, θαὶ θιῖλνλ ηὸ νὖο ζνπ θαὶ ἐπηιάζνπ 

ηνῦ ιανῦ ζνπ θαὶ ηνῦ νἴθνπ ηνῦ παηξόο ζνπ θαὶ ἐπηζπκήζεη ὁ 

βαζηιεὺο ηνῦ θάιινπο ζνπ 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. α΄ 39-49, 56). 

λ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, ἀλαζηᾶζα Μαξηάκ, ἐπνξεύζε κεηὰ 

ζπνπδῆο εἰο ηελ ξεηλήλ, εἰο πόιηλ Ἰνύδα θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηὸλ νἶθνλ 

Εαραξίνπ θαὶ ἠζπάζαην ηὴλ ιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην ὡο ἤθνπζελ ἡ 

ιηζάβεη ηὸλ ἀζπαζκὸλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αὐηῆο. Καὶ ἐπιήζζε Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ἡ ιηζάβεη θαὶ 

ἀλεθώλεζε θσλῇ κεγάιῃ θαὶ εἶπελ· εὐινγεκέλε ζὺ ἐλ γπλαημί θαὶ 

εὐινγεκέλνο ὁ θαξπὸο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πόζελ κνη ηνῦην, ἵλα 

ἔιζῃ ἡ Μήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξόο κε; Ἰδνὺ γάξ, ὡο ἐγέλεην ἡ 

θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηὸ βξέθνο ἐλ 

ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεύζαζα ὅηη ἔζηαη 
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ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αὐηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ· 

κεγαιύλεη ἡ ςπρή κνπ ηὸλ Κύξηνλ θαὶ ἠγαιιίαζε ηὸ πλεῦκά κνπ ἐπὶ 

ηῷ Θεῷ ηῷ Σσηῆξί κνπ· ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνύιεο Αὐηνῦ. Ἰδνὺ γὰξ ἀπὸ ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἱ 

γελεαί· ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ Γπλαηόο θαὶ ἅγηνλ ηὸ ὄλνκά 

Αὐηνῦ. Ἔκεηλε δὲ Μαξηὰκ ζὺλ αὐηῇ, ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο θαὶ 

ὑπέζηξεςελ εἰο ηὸλ νἶθνλ αὐηῆο. 

Γόμα.Ταῖο ηῆο Βαξλαθόβεο πξεζβείαηο, Έιεήκνλ, έμάιεηςνλ ηά 

πιήζε, ησλ έκώλ εγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ.Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Έιεήκνλ, έμάιεηςνλ ηά 

πιήζε, ησλ έκώλ εγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ.  

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

η.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο.. 

Μὴ ἐγθαηαιίπῃο ἀλζξσπίλῃ πξνζηαζία, ἡ ηνῦ θόζκνπ Γέζπνηλα, 

Βαξλαθόβεο ἔξεηζκα θαὶ θξαηαίσκα· πόλνο γὰξ ζπλέρεη κε, ἆξαη νὐ 

δύλακαη, ἁκαξηίαο ηὸ δπζβάζηαθηνλ, ἄρζνο θηιεύζπιαγρλε, ἐθηὸο 

Σνῦ ἐιπίδαλ νὐ θέθηεκαη· πάληνηε ρεηκαδόκελνο, ἕηεξνλ ιηκέλα νὐθ 

ἔρσ πιήλ Σνπ, Ἄλαζζα Ἀγγέισλ, πηζηῶλ Φξηζηηαλῶλ ἡ ραξκνλή, 

ηὴλ δέεζίλ κνπ πξνζάγαγε, ηῷ Κπξίῳ ηάρηνλ. 

                                  ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ ηὴλ δόμαλ ὡο ἠζέιεζαο Κύξηε θαλεξώζαζζαη, 

Ἀξζέληνλ ηὸλ ζεῖνλ, ραξίησζαο Γσξίδη, θαὶ Μνλὴλ ἀλέζεθελ· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Μεηαλνίαο ηὴλ ράξηλ θαὶ δαθξύσλ ηνὺο ὄκβξνπο ἁγλή κνη δώξεζαη, 

ιπηξνῦζζαη ἐθ ζαλάηνπ, ςπρήλ κνπ ηὴλ ἀζιίαλ, ἵλα ςάιισ 

ζσδόκελνο· ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Μπζηηθὴλ εὐσδίαλ θαὶ ςπρῆο ζπκεδίαλ ηὴλ Σὲ θπήζαζαλ, ραξίησλ 

ρνξεγίαλ, Γσξίδνο εὐινγίαλ, Σὺ θηιάλζξσπε ἔδεημαο· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

Νεόηεηνο Παξζέλε ςπρὰο θαὶ δηαλνίαο ζενκαθάξηζηε, θσηὶ ηῷ ηνῦ 

Υἱνῦ Σνπ, ηῇ ζείᾳ Σνπ πξεζβείᾳ, θσηηζζῆλαη ἀμίσζνλ, ἡ θαηὰ ράξηλ 

ἡκῖλ, ὡο Μήηεξ ραξηζζεῖζα. 
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                                    ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Τνὺο ἀζζελείαηο, ὀδπλσκέλνπο Παξζέλε, θαὶ ηὴλ ἴαζηλ ἐλ πίζηεη 

αἰηνῦληαο, ἐπηζθεςακέλε, παξάζρνπ ἰαηξείαλ. 

Τνὺο αἰρκαιώηνπο, θαὶ θπιαθαῖο ἐγθιεηζκέλνπο, θαὶ δησθνκέλνπο 

ἕλεθελ Κπξίνπ, θαὶ ἐλ μελεηείαηο, Σὺ ιύηξσζνλ Παξζέλε. 

Τνὺο ἐλ θηλδύλνηο, θαὶ ηνὺο ἐλ ζιίςεζηλ ὄληαο, πεξηθξνύξεζνλ θαὶ 

ζῶζνλ Παξζέλε, πάληεο γὰξ ὑκλνῦζη, ηὸλ ἄθξαζηόλ Σνπ ηόθνλ. 

Ταῖο γελεαῖο Σύ, ηαῖο παξειζνύζαηο Παξζέλε, κνλαζηῶλ ἱεξέσλ 

πηζηῶλ ηε, αἴηεζαη δνζῆλαη, ηὸ ἔιενο Υἱνῦ Σνπ. 

                            ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαβίδ ηε Ἀξζελίνπ, δέρνπ κεζηηείαο, ηῶλ πνηκαλάλησλ ὁζίσο ηὴλ 

πνίκλελ Σνπ, ἐλ Βαξλαθόβῃ Παξζέλε ἀεηκαθάξηζηε. 

Ἀγάπῃ θαὶ ἐιπίδη, πίζηεη ηε Παξζέλε, ηὴλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρὴλ Σὺ 

ἐκπινύηεζνλ, ἡ ηῶλ ἀῤῥήησλ ραξίησλ Θεὸλ γελλήζαζα. 

Ἀγάζπλνλ Παξζέλε, ηῶλ Σνὶ πξνζθεπγόλησλ, ςπρὴλ θαξδίαλ 

δηάλνηαλ βνύιεζηλ, ηῶλ ξζνδόμσλ ηὸ ηεξπλὸλ ἀγαιιίακα. 

Φσηὶ ηῷ ἀλεζπέξῳ, θώηηζνλ Παξζέλε, θαὶ Βαζηιείαο ηῆο ἄλσ 

ἀμίσζνλ, ηνὺο ὡο Μεηέξα ηνῦ Κηίζηνπ Σὲ καθαξίδνληαο. 

Ταῖο ζιίςεζη ηνῦ βίνπ, θαὶ ηαῖο ἀζζελείαηο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε 

ἐλίζρπζνλ, ὑπνκνλήλ ηε θαὶ ῥῶζηλ Σὺ ρνξεγνῦζά κνη. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

. 

 

Τὴλ ἱιαξσηέξαλ Νόσλ ιακπξῶλ, θαὶ ηειαπγεζηέξαλ, ηῶλ ἀζηέξσλ 

ηῶλ ὀξζηλῶλ, ζείαλ Βαξλαθόβεο, κεζίηξηαλ θαὶ ζθέπελ, ηὴλ ἄλαζζα 

ηνῦ θόζκνπ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 
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Τὴλ ἁγησηέξαλ ηῶλ ζηξαηηῶλ, πάλησλ ηῶλ Ἁγίσλ, θαὶ Ταγκάησλ 

Φεξνπβηθῶλ, ηὴλ ραξηησζεῖζαλ, ἐλ Πλεύκαηη Ἁγίῳ, Θεὸλ ζαξθὶ 

ηεθνῦζα, πίζηεη δνμάζνκελ. 

Θεῖνλ καξγαξίηελ ζενθεγγῆ, καξγαξηηνθόξε, Θενηόθε ἐλ ηῇ γαζηξί, 

ἔζρεο ἡ ηεθνῦζα, Φξηζηὸλ ηὸ Φῶο ηνῦ θόζκνπ, ὦ θσηνδόρε Μῆηεξ, 

ηὸλ λνῦλ κνπ θώηηζνλ. 

Γέζπνηλα Παξζέλε ἡ ζπκπαζήο, πξὸο ηνὺο ξζνδόμνπο, ηνῦ Υἱνῦ 

Σνπ πξνζθπλεηάο, Σὺ ηῆο Βαξλαθόβεο, ἡ ζεία ἀληηιήπησξ, 

πξεζβείαηο κεηξηθαῖο Σνπ, θόξαο Σνπ θώηηζνλ. 

Παλάκσκε Μῆηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ, ζὺλ ἁγησηάηνηο, Ἀξζελίῳ ηε θαὶ 

Γαβίδ, Παηξάζηλ ζίνηο, ηῆο κάλδξαο Βαξλαθόβεο, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ, ζώδεζζαη ἅπαληαο. 

Γεῦηε ἀζπαζώκεζα νἱ πηζηνί, εἰθόλα ηὴλ ζείαλ, Θενκήηνξνο 

εὐιαβῶο, ηὴλ ἐθ πάιαη ρξόλσλ, πξνρένπζαλ ἰάζεηο, Μνλῇ ηῆο 

Βαξλαθόβεο, ηὴλ ραξηηόβξπηνλ. 

Φαίξνηο παξαθιήζεσο ἡ πεγή, θαὶ ηῶλ Γσξηέσλ ζεηνηάηε 

θαηαθπγή, θξήλε ἀελάνπ, ῥνῆο ζείνπ ἐιένπο, Γέζπνηλα 

Βαξλαθόβεο, ζθέπε ηνὺο δνύινπο Σνπ. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 
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Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

                              Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ.  
Πάληαο, πεξηζάιπεη ἀγαή, ηνὺο πξνζεξρνκέλνπο ἐλ πίζηεη, ηῇ ἱεξᾷ 

Σνπ Μνλῇ, Γέζπνηλα παλάρξαληε, ἁκαξησιῶλ ἡ ἐιπίο, κνλαζηῶλ ἡ 

θηιόζηνξγνο, ἀεὶ ἀληηιήηπσξ, ἡ θαηαγιπθαίλνπζα, πᾶζαλ πηθξίαλ 

ςπρῆο, ζεία, Βαξλαθόβεο πξνζηάηηο· ὅζελ Σνὶ πξνζβιέπνκελ 

πάληεο, πόζῳ θαὶ ἐιπίδη παλακώκεηε. 

Πάλησλ, ξζνδόμσλ ἡ ραξά, θαύρεκα πξνζηάηηο θαὶ ῥύζηεο, ηῶλ 

ἐιπηδόλησλ εἰο Σέ, ζεῖνλ πεξηηείρηζκα θαὶ κνλαδόλησλ ηξπθή, 

Βαξλαθόβεο ἀγιάτζκα, θαὶ πάζεο Γσξίδνο, ζθέπε θαηαθύγηνλ, θαὶ 

βνεζὸο θξαηαηᾷ, Μῆηεξ, ηνῦ Θενῦ ηνῦ Ὑςίζηνπ, Σὺ ἐπὶ αἰῶλαο 

ὑπάξρεηο, ηῇ Μνλῇ Σνπ πξέζβεηξα ἀθνίκεηνο. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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