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15 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο              

ΣΑΡΙΕΙΟΤ ηνῦ ἐλ Ῥώκῃ, Γξ. Υαξ. Μπνύζηα 
 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό  Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὸλ παηδνκάξηπξα ηηκήζσκελ Ῥώκεο, ὡο Μπζηεξίσλ ηῶλ 

Ἀρξάλησλ πξνζηάηελ, δαξκνὺο ηὸλ πνκείλαληα ηῶλ ιίζσλ βνιάο, 

ἄπηζηνη ἃο ἔῤῥηςαλ θαη’ αηνῦ, νἴκνη, παῖδεο,  εζηαιῆ ὡο 

πξώηαζινλ ηνῦ ζηαδίνπ, ζεόζελ, αηνῦ ἱθέηαηο ἐλ ηνῖο νξαλνῖο, ηὸλ 

Ζσνδόηελ Χξηζηὸλ ἱιενύκελνλ. 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πνηέ, Θενηόθε…. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικὸο. 

Ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Ταρζίζιε Παιδομάρησς, νεόηηηα 

ζκέπε. Χ. 

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

Ταξζίδηε Μάξηπο, ζνὺο κλεηὰο, ζπληήξεη ἐρζίζηνπ, 

παλαιάζηνξνο ἀζηλεῖο, καλίαο εραῖο ζνπ ἀζηγήηνηο, πξὸο Ὅλ 

ἠγάπεζαο Κηίζηελ θαὶ Κύξηνλ. 

Ἀήηηεηε Μάξηπο, ἡκῶλ θσλῶλ, ἐπάθνπζνλ ηάρνο, θαὶ 

παξάζρνπ ὡο ζπκπαζὴο, ιηηαῖο ζνπ, Ταξζίδηε, ζεόζελ, πηζηῇ λεόηεηη 

ἄκθσ γίεηαλ. 

Ῥαλίζη, Ταξζίδηε ζαπκαζηέ, νἰθείσλ αἱκάησλ, ὁ ζὸλ ἔλδπκα 

παηδηθὸλ, θνηλίμαο, ἀπόπιπλνλ ηὸλ ῥύπνλ, ἡκῶλ παζῶλ πξεζβεηῶλ 

ζνπ ηνῖο ῥεύκαζη. 
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                                           Θενηνθίνλ. 

Σεκλὴ Θενηόθε, νἱ εζεβεῖο, ῥσλλύκεζα πάληεο, ἀληηιήςεη 

Σνπ ἐλαξγεῖ, ζεκλὴ Παλαγία, πξνζηαζίᾳ, θαὶ ἀξσγῇ ηαρηλῇ, 

Μεηξνπάξζελε. 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰζρπξὰλ ἐλ ηαῖο κάραηο, θαηὰ παζῶλ, ἔλδνμε, δεῖμνλ ηὴλ 

λεόηεηα, Μάξηπο, ζώθξνλ Ταξζίδηε, δηὰ Χξηζηνῦ, ηνῦ Θενῦ, ηῆο 

κεηαιήςεσο, κάθαξ, Σώκαηνο θαὶ Αἵκαηνο, ὧλ ὤθζεο πξόκαρνο. 

Ζσεξῶλ Μπζηεξίσλ, ἐλ θόιπνηο ἃ ἔθξππηεο, πεξακπλόκελνο 

ηνύησλ, Μάξηπο Ταξζίδηε, δαξκνὺο θαὶ ιίζσλ βνιὰο, πὸ ἀπίζησλ 

πέζηεο, ὁ Χξηζηὸλ ἱθέηαηο ζνπ, θαζηιενύκελνο. 

Ἰζπληὴξ λενιαίαο, πξὸο νξαλνὺο πέθελαο, ἀπιαλήο, 

Ταξζίδηε, ράξηλ, ἔρσλ ὡο ἔθηππνλ, ρξηζηνκηκήηνπ δσῆο, θαὶ 

Μπζηεξίσλ Ἀρξάλησλ, πίζηεσο πέξκαρνο, ἄρξηο ἀζιήζεσο. 

Θενηνθίνλ. 

Εζπκπάζεηε Μῆηεξ, ἡ ηὸλ Χξηζηὸλ ηέμαζα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, Θενγελλήηξηα, ηνῦ Ταξζηδίνπ εραῖο, ηνῦ Παηδνκάξηπξνο, 

ῥῦζαη, πεηξαζκῶλ θαὶ ζιίςεσλ, Σνὶ ηνὺο πξνζηξέρνληαο. 

Ὁδήγεζνλ, ηαρύ, Ταξζίδηε Μάξηπο, πξὸο ζσηεξίαλ, ηὴλ 

λεόηεηα θαὶ ἡκᾶο ἐθζύκσο ηηκῶληάο ζε, ὡο πξόβνινλ ζεῖνλ 

Παηδνκαξηύξσλ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὁ θξύπησλ θαιῶο ηὰ Ἄρξαληα Μπζηήξηα, ηὸ Σῶκα Χξηζηνῦ 

θαὶ Αἷκα ηὸ παλάγηνλ, εζζελὲο Ταξζίδηε, ἐλ ἀγθάιαηο πηζηῶλ πξὸο 

κεηάιεςηλ, δεζκίσλ ἄρξη ζνῦ καξηπξηθνῦ, ζαλάηνπ, θξνπξὸο ἴζζη 

λεόηεηνο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Πεξηθξνύξεη, Ταξζίδηε, πάληαο ηνὺ κλνῦληαο ηὸ ζὸλ 

καξηύξηνλ, νὓο θαὶ ῥύνπ πεξηζηάζεσλ,  ἀξρεθάθνπ βιάβεο θαὶ 

ζηελώζεσλ.  

Ἀιγεδόλσλ ἀπάιιαμνλ, θαὶ πεηξαηεξίσλ δεηλῶλ ἱθέηαο ζνπ, 

Παηδνκάξηπο γελλαηόηαηε, ηῶλ Ἀγγέισλ ζύζθελε, Ταξζίδηε. 

Ἱθεηῶλ ζνπ, Ταξζίδηε, Παηδνκάξηπο ἄξηζηε, ζθέπε θάιαγγαο, 

παξ’ ἀπίζησλ ὁκειίθσλ ζνπ, ὁ ἀλειεῶο δαξκνὺο δεμάκελνο. 

Θενηνθίνλ. 

Δὸο ηνῖο Σὲ καθαξίδνπζη, δαςηιῶο θαη’ ἄκθσ, Μῆηεξ, γίεηαλ 

θαὶ ἰζρύλ, Θενγελλήηξηα, ἔλεδξα ζπληξίςαη ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄιβνλ ὡο ζεπηὸλ, θξύπησλ Ἄρξαληα Μπζηήξηα, ἐλ ἀγθάιαηο 

ζνπ, Ταξζίδηε ζηεῤῥέ, ράξηλ ζείαλ ζνπ ἱθέηαηο ζνπ θαλέξσζνλ. 

Μάξηπο ζαπκαζηέ, ἐπεπιόγεη θαὶ ἁγίαδε, ηνὺο ηηκῶληάο ζνπ, 

Ταξζίδηε, ιακπξῶο, ἐλ ηῇ Ῥώκῃ ηὸ παλέλδνμνλ καξηύξηνλ. 

Αἴγιεο ζετθῆο, θαηαμίσζνλ ζνὺο πξόζθπγαο, ἀλπκλνῦληάο ζε 

ὡο Μάξηπξα Χξηζηνῦ, θαὶ ηὴλ ράξηλ δερνκέλσλ ζνπ, Ταξζίδηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη ζπκθνξῶλ, πεηξαζκῶλ θαὶ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο ηῇ Σῇ ἐπηζθνπῇ, θαὶ πξνλνίᾳ, Μεηξνπάξζελε, θαὶ 

ράξηηη. 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Τνὺο κέιπνληαο ράξηλ ζνπ, Ταξζίδηε, Παηδνκάξηπο, πιῆζνλ 

πάληαο ζνθίαο, θαὶ ζσθξνζύλεο, ὡο δξόζνλ ηνὺο ιίζσλ, ζῶλ 

ὁκειίθσλ βνιὰο ὁ νἰόκελνο, ἀπίζησλ παίδσλ, ὧλ ζνθῶο, κεηνρήλ 

ζνπ ἠξλήζσ εἰο παίγληα. 
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Ὑπέξηηκε ἀζιεηά, Ταξζίδηε, ὁ δαξκνὺο ἀλειεῶο πνκείλαο,  

θαὶ κεηαζηὰο δηὰ πηώζεσο ιίζσλ, πξὸο ηὴλ ἀγήξσ δσήλ, πάληαο 

ἴζπλνλ,  ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο πξὸο αηήλ, ηῇ ζῇ ράξηηη 

ζπλεπαγάιιεζζαη. 

 

Σθνηόκαηλαλ ἀγλσζίαο δίσμνλ, ηῆο λεόηεηνο ἡκῶλ, 

Παηδνκάξηπο, ηῶλ ἐληαικάησλ ἀλάηεηινλ ἦκαξ, Χξηζηνῦ ηνῖο 

κέιπνπζηλ ἄζινπο ηηκίνπο ζνπ, θσηὶ ζῆο ζείαο ἀξσγῆο, θαὶ ζεξκῆο 

πξὸο αηὴλ ἀληηιήςεσο. 

Θενηνθίνλ. 

Νῦλ ἅπαληεο, Μῆηεξ, εθεκνῦκέλ Σε, ζσηεξίαο ὡο πεγήλ, 

Θενηόθε, θαὶ ραξκνλῆο πνιπρεύκνλα θξήλελ, ηὴλ δαςηιῶο 

ἀλαβιύδνπζαλ λάκαηα, ἰζρύνο, ζζέλνο, ραξκνλῆο, γηείαο πηζηνῖο 

θαὶ δπλάκεσο. 

Ὁδήγεζνλ, ηαρύ, Ταξζίδηε Μάξηπο, πξὸο ζσηεξίαλ, ηὴλ 

λεόηεηα θαὶ ἡκᾶο ἐθζύκσο ηηκῶηάο ζε, ὡο πξόβνινλ ζεῖνλ 

Παηδνκαξηύξσλ. 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῶλ Μπζηεξίσλ πέξκαρε πίζηεσο, ηῶλ Παλαρξάλησλ, 

Ταξζίδηε πάλζεπηε, δαξκνὺο θαὶ ιίζσλ βνιὰο θαζππέκεηλαο, ἐθ ηῶλ 

ρεηξῶλ δη’ αηὰ ὁκειίθσλ ζνπ, ὁ δη’ ἡκᾶο ηνῦ Κπξίνπ δεόκελνο. 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. Θασμαζηός, ὁ Θεός, ἐν ηοῖς Ἁγίοις 

Αὐηοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις ηοῖς ἐν ηῇ γῇ Αὐηοῦ ἐθασμάζηωζεν ὁ Κύριος. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17-27, ηζη΄ 1-2). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ καζεηαῖο· ηαῦηα ἐληέιινκαη κῖλ, 

ἵλα ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο.  Εἰ ὁ θόζκνο κᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε ὅηη ἐκὲ 

πξῶηνλ κῶλ κεκίζεθελ.  Εἰ ἐθ ηνῦ θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ 
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ἴδηνλ ἐθίιεη· ὅηη δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νθ ἐζηέ, ἀιι’ ἐγὼ ἐμειεμάκελ 

κᾶο ἐθ ηνῦ θόζκνπ, δηὰ ηνῦην κηζεῖ κᾶο ὁ θόζκνο.  Μλεκνλεύεηε 

ηνῦ ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ κῖλ· νθ ἔζηη δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ 

αηνῦ. Εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ θαὶ κᾶο δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ 

ἐηήξεζαλ θαὶ ηὸλ κέηεξνλ ηεξήζνπζηλ.   Ἀιιὰ ηαῦηα πάληα 

πνηήζνπζηλ κῖλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, ὅηη νθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά 

κε.  Εἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ ἐιάιεζα αηνῖο, ἁκαξηίαλ νθ εἴρνλ· λῦλ δὲ 

πξόθαζηλ νθ ἔρνπζη πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο αηῶλ.  Ὁ ἐκὲ κηζῶλ θαὶ 

ηὸλ παηέξα κνπ κηζεῖ.  Εἰ ηὰ ἔξγα κὴ ἐπνίεζα ἐλ αηνῖο ἃ νδεὶο 

ἄιινο πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ νθ εἶρνλ.    

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ…  

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…  

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός…   

Εὔηνικε Ταξζίδηε, Χξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο γέξαο, Παηδνκάξηπο 

ἔλδνμε, Ἄρξαληα Μπζηήξηα, ὁ ἐλ θόιπνηο ζνπ, ὥζπεξ ζεζαύξηζκα, 

ζεῖνλ θαηαθξύςαο, πξὸο δεζκίσλ πνξεπόκελνο, πηζηῶλ κεηάιεςηλ, 

ἄρξηο εζζελνῦο καξηπξίνπ ζνπ, ἱθέηεπε ηὸλ Ὕςηζηνλ, εὔζπιαγρλνλ 

Θεὸλ θαὶ θηιάλζξσπνλ, δνῦλαη ζνῖο ἱθέηαηο, γίεηαλ θαὶ ῥῶζηλ θαὶ 

ἰζρὺλ, θαηαπαηῆζαη ηὰ ἔλεδξα, ηνῦ παγθάθνπ δαίκνλνο. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἐπεξείαο ἐρζίζηνπ, ἀλσηέξνπο ζπληήξεη, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο 

ζε, ἐθζύκσο, Παηδνκάξηπο, Ταξζίδηε γελλαῖε, Ῥώκεο ἔκςπρνλ 

ζέκλσκα, θαὶ Ἐθθιεζίαο Χξηζηνῦ, ἀγιάτζκα ηὸ ζεῖνλ. 

 

Ὁδεγὸο λενιαίαο, πξὸο ἀξρῶλ εζεβείαο, ζεπηὴλ πξνάζπηζηλ, 

Ταξζίδηε, πάξρσλ, θαζνδεγῶλ κὴ παύζῃ, ηαύηελ βάθηξῳ ζῆο 

ράξηηνο, πξὸο κεηαλνίαο ὁδνὺο, θαὶ ζσηεξίαο ηξίβνπο. 

 

Τῶλ ερῶλ ζνπ ῥαλίζη, θαζαγίαδε πάληαο, ηνὺο εθεκνῦληάο 

ζε, ὡο βάζξνλ ἀξηζηείαο, Ταξζίδηε, θαὶ ζηῦινλ, ἀδηάζεηζηνλ 

πίζηεσο, ηνῦ Ζσνδόηνπ Χξηζηνῦ, ιακπξῶο δνμάζαληόο ζε. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἡ κεζίηξηα πάλησλ, Παλαγία Παξζέλε, Θενγελλήηξηα, 

βξνηῶλ, ηῶλ Σνὶ ζπεπδόλησλ, πξὸο ηὸλ Μνλνγελῆ Σνπ, 

εζπκπάζεηνλ Κύξηνλ, Αηὸλ δπζώπεη ἀεὶ, πὲξ ηῶλ Σὲ κλνύλησλ. 

                           ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ταῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ηνὺο θαηαθεύγνληαο ῥύνπ, ἀιγεδόλσλ, 

Ταξζίδηε Μάξηπο, πξὸο ηὸλ Ζσνδόηελ, θαὶ Λπηξσηὴλ ηνῦ θόζκνπ.  

Ἀλδξείαο ιύρλε, ζηεῤῥὲ Ταξζίδηε, δόθνλ, θέγγεη δίσμνλ ηῆο 

ράξηηόο ζνπ, ηῶλ παζῶλ ἐμ ἔζλνπο, ἡκῶλ ηῆο λενιαίαο. 

Σὲ ηῶλ κλνύλησλ, ἰζρύνο πιῆζνλ θαξδίαο,  ὡο ἀγάπεο 

Χξηζηνῦ ἐθκαγεῖνλ, θαὶ Παηδνκαξηύξσλ, Ταξζίδηε, ἀζηέξα. 

Θενηνθίνλ. 

Κιένο παξζέλσλ, ζθέπε θαὶ θξνύξεη ηνὺο πίζηεη, ζαπκαζίσλ 

Σνπ πιῆζνο κλνῦληαο, Κεραξηησκέλε, Κπξία Θενηόθε. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ειόγεη θαὶ ζπληήξεη, ἀζηλεῖο καλίαο, ἐρζξνῦ ἱθέηαο ζεξκνύο 

ζνπ, Ταξζίδηε, Παηδνκαξηύξσλ ζεκλόηεο θαὶ ἀγαιιίακα. 

Πξνζηάηεο λενιαίαο, πέιεηο, Παηδνκάξηπο, ηῆο εθεκνύζεο 

ζνὺο ἄζινπο, Ταξζίδηε, ρεξζὶλ ἀζιήζαο ἀπίζησλ ζπλνκηιήθσλ ζνπ. 

Εθιείαο νξαλίνπ, θαηαμίσζόλ κε, ηὸλ ειαβῶο ζὲ 

κλνῦληα, Ταξζίδηε, ὡο ηῶλ ἐλ πόιῳ Ἀγγέισλ ιακπξὸλ ὁκόζθελνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Χξηζηνῦ ἁγία Μῆηεξ, Κεραξηησκέλε, Αηόλ, κὴ παύζῃ 

ζεξκῶο ἱθεηεύνπζα, πὲξ ηῶλ πίζηεη θαὶ πόζῳ καθαξηδόλησλ Σε. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

Ὑπεξακπλόκελνο ηνῦ Χξηζηνῦ, ζείσλ Μπζηεξίσλ, 

Παηδνκάξηπο παλεπζηαιέο, θέξαο εζεβείαο, Ταξζίδηε, ἐλ Ῥώκῃ, 

ιηζόιεπζηνο ἀλῆιζεο, πόινπ πξὸο δώκαηα. 

Χαίξνηο Παηδνκάξηπο, ὁ ηὰο βνιὰο, ιίζσλ ὥζπεξ αὔξαλ, 

ινγηδόκελνο θαὶ δαξκνύο· ραίξνηο, ἐλ  ηῇ Ῥώκῃ, Ταξζίδηε, ὁ ζηήζαο, 

παηδίσλ πξὸ ἀπίζησλ, πίζηεσο ηξόπαηνλ. 

Πξόηππνλ λεόηεηνο εζεβνῦο, θύιαμ θαὶ πξνζηάηεο, 

ἀληηιήπησξ θαὶ βνεζὸο, ἄγξππλνο πάξρεηο, Ταξζίδηε πακκάθαξ, 

Παηδνκαξηύξσλ Ῥώκεο, ζεῖνλ ἀγιάτζκα. 

Σηήξηδε λεόηεηα εζεβῆ, πεξάζπηζίλ ζνπ, ἀλπκλνῦζαλ ηῶλ 

ηνῦ Χξηζηνῦ, Θείσλ Μπζηεξίσλ, Ταξζίδηε, ἐλ Ῥώκῃ, θαὶ 

ιηζνβνιηζκόλ κνπ, ηὸλ ἱεξώηαηνλ. 

Σὲ Χξηζηόο, Ταξζίδηε εζζελέο, Μάξηπο ηξνπαηνῦρε, 

θαηεμίσζελ εἰο Αηὸλ, ν κόλνλ πηζηεύεηλ, ἀιιὰ θαὶ  παλαλδξείσο, 

πὲξ Αηνῦ ἐλ Ῥώκῃ, πάζρεηλ, παλεύθεκε. 

Παίδσλ θαὶ ἐθήβσλ θαὶ λεαξῶλ, εζεβῶλ πάξρεηο, 

ζεκλνιόγεκα ἱεξὸλ, θαὶ ππμίνλ ζεῖνλ, Ταξζίδηε, Μαξηύξσλ, ηῆο 

Ῥώκεο ὡξαηόηεο, θαὶ ἀγαιιίακα. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 
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Απνιύηηθηνλ… 

Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Παηδνκάξηπο ἀλδξεῖε Χξηζηνῦ, Ταξζίδηε, ὁ κεηαθέξσλ 

θξπθίσο  Χξηζηηαλνῖο ἐλ δεζκνῖο, πξὸο κεηάιεςηλ ηὰ Ἄρξαληα 

Μπζηήξηα, θαὶ πξὸο αηῶλ ἀπνθπγὴλ, πὸ παίδσλ κνιπζκνῦ, 

ἀπίζησλ, ζῶλ ὁκειίθσλ, δαξκνῖο θαὶ ιίζνηο ἐθηάλζεο, Χξηζηὸλ ἡκῖλ 

ὁ ἱιενύκελνο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

Παίδσλ εαγῶλ πνγξακκόλ, Ῥώκεο θαιιηκάξηπξα ζεῖνλ, ηῶλ 

Μπζηεξίσλ θαιῶο, πεξακπλόκελνλ ηῆο Ἐθθιεζίαο ἡκῶλ, ηῶλ 

Ἀρξάλησλ ηηκήζσκελ, Ταξζίδηνλ, πάληεο, ἄρξηο ἐλαζιήζεσο 

ζηεῤῥᾶο ὡο ἔλζεξκνλ, πξέζβπλ πξὸο Θεὸλ θαὶ κεζίηελ, ηὸλ ἡκῖλ 

δσξνύκελνλ πᾶζη, ηνῖο αηνῦ πξεζβείαηο ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Δέζπνηλα, 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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

  Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 




