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15 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο θαλόλαο ζηελ 

Παλαγία ηελ Μαιεβή ηε Μπξνβιύηηζζα  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ.Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο  Ἀκήλ. 

 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ' ὅ ηὸ″ Θεόο Κύξηνο ὡο ζπλήζσο θαὶ ηό ἑμῆο:  

 

                 Ἦρνο δ΄: Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Σῆο Θενηόθνπ ηῇ ἁγίᾳ Εἰθόλη, ηῇ ἐλ Movῇ ηῆο Μαιεβῆο 

ἐθβιπδνύζῃ, κύξνλ εὐῶδεο ζεῖνλ θαὶ νὐξάληνλ, δεῦηε θαὶ 

πξνζπέζσκελ, πξόο αὐηὴλ ἐθβνῶληεο. Κόξε Μπξνβιύηηζζα, ἐθ 

παζῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ ἐπεξείαο πάζεο ηνῦ ἐρζξνῦ, ηνὺο ηῇ Εἰθόλη 

ζνπ ζπεύδνληαο ιύηξσζαη.  

 

Γόμα, θαη λῦλ. Oκoηoλ. 

Ὡο ηεηνθπῖα ηό δσήξξπηνλ κύξνλ, ζσκαησζὲλ ἐθ ηῶλ ἀγλῶλ ζνπ 

αἱκάησλ, κύξνλ ἐθβιύδεηλ Δέζπνηλα εὐδόθεζαο, ηὴλ ζεπηὴλ Εἰθόλα 

ζνπ, ηὰο ςπρὰο ἀγηάδνλ, θαὶ δηῶθνλ ἅπαζαλ, ηῶλ παζῶλ δπζσδίαλ. 

Ἀιι' ἐθ παληνίσλ ῥύνπ πεηξαζκῶλ, Θενγελλῆηνξ, ηνὺο ζὲ 

κεγαιύλνληαο.  

 

Ὁ Ν΄. Καὶ ὁ Καλώλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. 

«πεύδσ Παξζέλε ζῷ ζείῷ κύξῷ. Γεξαζίκνπ». 

 

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

 αξθόο ὁκνηώκαηη ηῆο δσῆο, ηεθνῦζα ηό κύξνλ, Μπξνβιύηηζζα 

Μαξηάκ, ηῷ κύξῳ Εἰθόλνο ζνπ ηῆο ζείαο, ηῆο ηῶλ παζῶλ δπζσδίαο 

κε ιύηξσζαη.  

 

Πεγάδνπζα κύξνλ ἡ ζὴ Εἰθώλ, ηῇ ζῇ ἐπηλεύζεη, Θενηόθε ἐλ 

Μαιεβῇ, εὐθξαίλεη θαί ηέξπεη θαζ' ἐθάζηελ, ηνὺο πξνζηόληαο αὐηῇ 

κεηὰ πίζηεσο.  
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Ἐπίβιεςνλ ὄκκαηη ἱιαξῷ, ηνὺο ηῇ ζῇ Εἰθόλη, παξεζηῶηαο 

παλεπιαβῶο, θαὶ δίδνπ ἡκῖλ Θενγελλῆηνξ, ηῶλ αἰηεκάησλ ἁπάλησλ 

ηὴλ πιήξσζηλ.  

 

 

Ὑκλνῦκελ ζαπκάησλ ζνπ ηελ πιεζύλ, θαὶ πίζηεη βνῶκελ, 

Μπξνβιύηηζζα Μαξηάκ. Ἐθ πάζεο ἀλάγθεο ηε θαὶ βιάβεο, ῥῦζαη 

ἡκᾶο κεηξηθῇ ζνπ ρξεζηόηεηη.  

 

                             ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Δπζκελῶλ ἀνξάησλ, ἐπηβνπιῆο ιύηξσζαη, θαὶ ἀζζελεηῶλ 

πνιπηξόπσλ, θαὶ πεξηζηάζεσλ, ὦ Μπξνβιύηηζζα, ηνὺο ἐθ ηνῦ ζείνπ 

ζνπ κύξνπ, εὐιαβῶο ιακβάλνληαο, θαη ζε δνμάδνληαο.  

 

 

Ὡο θαξθίλνπ ηό πάζνο, ηό ραιεπόλ ἔπαπζαο, ρξίζεη ηνῦ ἁγίνπ ζνπ 

κύξνπ, Παξζέλε Ἄρξαληε, νὕησ ζεξάπεπζνλ, θ' ἀκὲ δεηλῶο 

ἀζζελνῦληα, Κόξε Μπξνβιύηηζζα, ἵλα γεξαίξσ ζε.  

 

 

Παξαδόμσο ὁξᾶηαη, κύξνπ πεγή Ἄρξαληε, ἐλ ηῇ Μαιεβῇ ἡ Εἰθώλ 

ζνπ, πάληαο ἐθπιήηηνπζα, θαὶ ζεξαπεύνπζα, λόζνπο ςπρῶλ θαὶ 

ζσκάησλ″ ὅζελ ζνπ ηὴλ ἄθζνλνλ ράξηλ θεξύηηνκελ.  

 

 

Ἁγηάζκαηνο νἶθνο, ὡο ἀιεζῶο πέθελαο″ ὅζελ ἁγηάδεηο Παξζέλε, ηῷ 

ζείῳ κύξῳ ζνπ ηνὺο θαηαθεύγνληαο, ἐλ Μαιεβῇ ηῇ Μνλῇ ζνπ, θαὶ 

ηα κεγαιεῖα ζνπ, Κόξε δνμάδνληαο.  

 

Δηάζσζνλ, ὦ Μπξνβιύηηζζα Κόξε Θενγελλῆηνξ, πάζεο βιάβεο θαη 

έπεξείαο ηνπ δξάθνληνο, ηνὺο ρξηνκέλνπο ηῷ κύξῳ ζνπ ηῷ άγίῳ.  

 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπη ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό άιγνο.  
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                           Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πεγὴ νἰθηηξκῶλ, θαὶ ζετθῆο ρξεζηόηεηνο, Παξζέλε Ἀγλή, κύξνπ 

πεγὴλ ἀλέβιπζαο, ἐθ ηῆο ζεπηῆο Εἰθόλνο ζνπ, ἐμ νὗ Κόξε πηζηῶο νἱ 

κεηέρνληεο, πιεξνῦληαη ὀζκῆο κπζηηθῆο θαὶ ραξᾶο, ηὰ ζεῖά ζνπ 

ζαύκαηα θεξύηηνληεο.  

 

                             ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ρππσζέληαο ἐθθάζαξνλ, Κόξε ἐπηζέζεη ηνῦ πνιεκήηνξνο, ἡκᾶο 

ρξίζεη ηῇ ηνῦ κύξνπ ζνπ, ἡ δσῆο ηό κύξνλ θόζκῳ βιύζαζα.  

 

Θαπκαζηὴ ὄλησο δέδεηθηαη, ἐλ ηῇ Μαιεβῇ Εἰθώλ ζνπ ἡ πάληηκνο˙ 

κύξνλ ζεῖνλ γὰξ ἐθάζηνηε, Κόξε ἀλαβιύδεη ζείῳ Πλεύκαηη.  

 

Ἐθ ηνῦ κύξνπ ζνπ Δέζπνηλα, νἱ πηζηῶο ιακβάλνληεο ζεξαπεύνληαη, 

πάζεο βιάβεο θαὶ θαθώζεσο, θαὶ ηὰ ζὰ θεξύηηνπζη ζαπκάζηα.  

 

Ννζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, θαὶ παζῶλ παληνίσλ ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, 

Μπξνβιύηηζζα Παληάλαζζα, ηνὺο ηῇ ζῇ Εἰθόλη θαηαθεύγνληαο. 

 

                                   ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἔπηδε ἡκῖλ, Θενηόθε. Μαιεβίηηζζα, ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηῇ ζθέπῃ 

ζνπ πηζηῶο, θαὶ παξάζρνπ εὐθξνζύλελ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ.  

 

θέπε ἀζθαιήο, ἡκῖλ ἔζν Μπξνβιύηηζζα, θαὶ ἐλ πᾶζηλ ἀξσγόο θαὶ 

βνεζόο, ηνῖο αἰηνῦζη ηὴλ ὀμεῖάλ ζνπ ἀληίιεςηλ.  

 

Ὥζπεξ ὀθζαικῶλ, ηὰο παζήζεηο ἐζεξάπεπζαο, νὕησο ἄλνημνλ θ' 

ἀκνῦ ηνὺο ὀθζαικνύο, ηῆο θαξδίαο δπζσπῶ ζε Μπξνβιύηηζζα.  

 

Θαύκαηα πνιιά, ἐλεξγνῦλ ηό ζεῖνλ κύξνλ ζνπ, θαηεπθξαίλεη 

Θενηόθε ηνπο πηζηνύο, θαὶ δαηκόλσλ ἀπειαύλεη ηὴλ ἐπήξεηαλ.  

 

                                ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἐξξύζσ, ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ἀηεθλίαο, ηὰο πηζηῶο ζνη πξνζειζνύζαο 

γπλαῖθαο, νὕησ θ' ἀκὲ Μπξνβιύηηζζα Κόξε, ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ηῆο 

θαθίαο ἀπάιιαμνλ, θαὶ ζύλδεζόλ κε, ἀξξαγῶο, ηῷ δεζκῷ ηῆο 

ἀγάπεο ηνῦ Κ ηίζηνπ κνπ.  
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Ἰδνύ ζνη, ἐλ ηῇ ἁγίᾳ Movῇ ζνπ, παληαρόζελ Υξηζησλύκσλ ηὰ ζηίθε, 

κεη' εὐιαβείαο ζπξξένπζη Κόξε, θαὶ ἐθ ηνῦ ζείνπ ζνπ κύξνπ 

ιακβάλνληεο, βνῶζί ζνη ἀπὸ ςπρῆο″ Υαξκνλῆο ἡκᾶο Δέζπνηλα 

πιήξσζνλ.  

 

 

Ὡο κύξνλ, ηὸ ηῆο δσῆο ηεηνθπῖα, κπξνζήθε νὐξαλίσλ ραξίησλ, ηνὺο 

πξνζθπλνῦληαο ἐλ πίζηεη ηειείᾳ, ηήλ Μπξνβιύηηζζαλ Κόξε Εἰθόλα 

ζνπ, ἐθ δπζσδίαο ραιεπῆο, λνζεκάησλ θαὶ ζιίςεσλ ιύηξσζαη.  

 

 

Μovῇ ζνπ, ηῇ Μαιεβῇ πξνζηόληεο, θαὶ πιεξνύκελνη ὀζκῆο 

νὐξαλίνπ, ἐθ ηνῦ ἁγίνπ ζνπ κύξνπ Παξζέλε, ηὰ κεγαιεῖά ζνπ πᾶζη 

θεξύηηνκελ, θαὶ ἐθβνῶκελ ἐθ ςπρῆο δπζσδίαο παζῶλ ἡκᾶο 

ιύηξσζαη.  

 

Δηάζσζνλ, ὦ Μπξνβιύηηζζα Κόξε Θενγελλῆηνξ, πάζεο βιάβεο θαὶ 

ἐπεξείαο ηνῦ δξάθνληνο, ηνὺο ρξηνκέλνπο ηῷ κύξῳ ζνπ ηῷ ἁγίῳ.  

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ, ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα, κεηξηθὴλ παξξεζίαλ.  

 

                          Ήρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο κπξνβιύηηο θαὶ πιήξεο ρξεζηόηεηνο, Θενγελλῆηνξ Παξζέλε 

Παλάκσκε, ηόλ ζόλ Τἱόλ ἀπαύζησο ἰθέηεπε, ἀκαξηεκάησλ δηδόλαη 

ζπγρώξεζηλ, ἡκῖλ ηνῖο πηζηῶο ζνη πξνζηξέρνπζη.  

 

Πξνθείκελνλ. 
Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο ζνπ ἐλ πάζῃ γελεᾷ θαὶ γελεᾷ. 

ηηρ. Σό πξόζσπόλ ζνπ ιηηαλεύζνπζηλ νἱ πινύζηνη ... 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ. 

 

Ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο, ἀλαζηᾶζα Μαξηάκ, ἐπνξεύζε εἰο ηὴλ 

ὀξεηλὴλ κεηὰ ζπνπδῆο εἰο πόιηλ Ἰνύδα, θαὶ εἰζῆιζελ εἰο ηόλ νἶθνλ 

Ζαραξίνπ θαὶ ἠζπάζαην ηὴλ Ἐιηζάβεη. Καὶ ἐγέλεην ὡο ἤθνπζελ ἡ 

Ἐιηζάβεη ηόλ ἀζπαζκόλ ηῆο Μαξίαο, ἐζθίξηεζε ηό βξέθνο ἐλ ηῇ 

θνηιίᾳ αὐηῆο˙ θαὶ ἐπιήζζε Πλεύκαηνο ἁγίνπ ἡ Ἐιηζάβεη θαὶ 

ἀλεθώλεζε θσλῇ κεγάιῃ θαὶ εἶπελ˙ Εὐινγεκέλε ζύ ἐλ γπλαημὶ θαὶ 

εὐινγεκέλνο ὁ θαξπόο ηῆο θνηιίαο ζνπ. Καὶ πόζελ κνη ηνῦην ἵλα 

ἔιζῃ ἡ Μήηεξ ηνῦ Κπξίνπ κνπ πξόο κε; Ἰδνύ γὰξ ὡο ἐγέλεην ἡ 
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θσλὴ ηνῦ ἀζπαζκνῦ ζνπ εἰο ηὰ ὦηά κνπ, ἐζθίξηεζε ηό βξέθνο ἐλ 

ἀγαιιηάζεη ἐλ ηῇ θνηιίᾳ κνπ. Καὶ καθαξία ἡ πηζηεύζαζα ὅηη ἔζηαη 

ηειείσζηο ηνῖο ιειαιεκέλνηο αὐηῇ παξὰ Κπξίνπ. Καὶ εἶπε Μαξηάκ. 

Μεγαιύλεη ἡ ςπρή κνπ ηόλ Κύξηνλ θαὶ ἠγαιιίαζε ηό πλεῦκά κνπ ἐπὶ 

ηῷ ζεῷ ηῷ σηῆξί κνπ, ὅηη ἐπέβιεςελ ἐπὶ ηὴλ ηαπείλσζηλ ηῆο 

δνύιεο αὐηνῦ. Ἰδνύ γὰξ ἀπό ηνῦ λῦλ καθαξηνῦζί κε πᾶζαη αἰ γελεαί. 

Ὅηη ἐπνίεζέ κνη κεγαιεῖα ὁ δπλαηόο θαὶ ἅγηνλ ηό ὄλνκα αὐηνῦ. 

Ἔκεηλε δέ Μαξηὰκ ζύλ αὐηῇ ὡζεὶ κῆλαο ηξεῖο θαὶ ὑπέζηξεςελ εἰο 

ηόλ νἶθνλ αὐηῆο.  

 

Γόμα. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ ... 

 

Καη λῦλ. Σαῖο ηῆο Παλαρξάληνπ ... 

 

 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Σηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο θαηὰ ηό κέγα ἔιεόο ζνπ ... 

Μύξνλ ηό ἀθέλσηνλ, Υξηζηόλ ηόλ πάλησλ σηῆξα, ηέμαζα 

Παλύκλεηε, θόζκνλ εὐσδίαζαο ζείᾳ ράξηηη˙ θαὶ ηαλῦλ Δέζπνηλα, ηῷ 

ἁγίῳ κύξῳ, ηῷ πινπζίσο ἀλαβιύδνληη, ἐθ ηῆο Εἰθόλνο ζνπ, ηῇ 

ἐπηζθηάζεη ηῆο δόμεο ζνπ, εὐθξαίλεηο ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, θαὶ 

ἀπνθνξὰλ ηὴλ ςπρόιεζξνλ, παζῶλ ηε θαὶ λόζσλ, θαὶ πάζεο ἀζπκίαο 

ραιεπῆο, ἀπνδηώθεηο, ἑθάζηνηε, ἐθ ηῶλ θαξδηῶλ ἡκῶλ.  

 

                            ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
 

Ὑπὲξ πάληα Παξζέλε, Γξαθηθῶο ηὰ ἀξώκαηα ἡ ηνῦ κύξνπ ζνπ, 

εὐθξαίλεη εὐσδία, θαξδίαο θαὶ αἰζζήζεηο, ηῶλ βνώλησλ ἐθάζηνηε. Ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἶ.  

 

Ραληηζκνῖο ἀνξάηνηο, Μπξνβιύηηζζα Κόξε ηνῦ ζείνπ κύξνπ ζνπ, 

ἀπόπιπλνλ ηόλ ξύπνλ, ςπρῆο κνπ ηῆο δπζώδνπο, θαὶ βνῶληά κε 

ιάκπξπλνλ″ Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἶ.  

 

Ὡο ιεηκὼλ παλεπώδεο, Μαιεβὴ ἡ Μνλή ζνπ πξόθεηηαη ἅπαζηλ, ελ ᾗ 

Θενγελλῆηνξ, Εἰθώλ ζνπ ἡ ἁγία, ὥζπεξ ἄλζνο παλεύνζκνλ, 

εὐσδηάδεη ἡκᾶο, ἐθβιύζεη ηῇ ηνῦ κύξνπ.  
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Γλώξηζόλ κνη Παξζέλε, δσῆο ηξίβνλ πξνζπίπηνληη ηῇ Εἰθόλη ζνπ, 

θαὶ πάζεο ὀιεζξίνπ, ξῦζαη κε ἀλνδίαο, ἵλα πίζηεη θξαπγάδσ ζνη″ 

ραῖξε πηζηῶλ ἡ ραξά, ὦ Κεραξηησκέλε.  

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Εἰο πάληα θόζκνλ, ἡ ηνῦ ἁγίνπ ζνπ κύξνπ, ἐμειήιπζε Θενγελλῆηνξ 

ράξηο, θαὶ πηζηῶλ ηὰ ζηίθε, ὑκλνῦζί ζνπ ηὴλ δόμαλ.  

 

Ρῦζαη Παξζέλε, ὀδπλεξῶλ ζπκπησκάησλ, ηνὺο πξνζπίπηνληαο ηῇ 

ζείᾳ ζνπ Εἰθόλη, θαὶ ἀιεηθνκέλνπο, ηῷ ἱεξῷ ζνπ κύξῳ.  

 

Ἅπαο πξνζηξέρσλ, ἐλ Μαιεβῇ ηῇ Movῇ ζνπ, ἁγηάδεηαη ηῷ ἱεξῷ ζνπ 

κύξῳ, θαὶ ηὰ ζαύκαηά ζνπ, θεξύηηεη Θενηόθε.  

 

σκάησλ πόλσλ, θαὶ ςπρηθῶλ ἀιγεκάησλ, Μπξνβιύηηζζα 

ἀπάιιαμνλ Παξζέλε, ηνὺο ὑπεξπςνῦληαο, ηόλ ἄθξαζηόλ ζνπ ηόθνλ.  

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ἰάζεηο πᾶζη λέκεη, ηὸ ζνλ κύξνλ Κόξε, δ ἀλαβιύδεη Εἰθώλ ζνπ ἡ 

πάλζεπηνο, ηνῖο κεηὰ πίζηεσο ηνῦην ἀεὶ ιακβάλνπζη.  

 

Μπξίπλννλ ὡο θξίλνλ, ζείαλ εὐσδίαλ, ἡ κπξνβιύηηο Εἰθώλ ζνπ 

Παλάρξαληε, πλέεη ηνῖο πίζηεη πξνζηξέρνπζηλ ἐλ ηῇ Μάλδξᾳ ζνπ.  

 

Οἱ πάζεζη θαὶ λόζνηο, ζηέλνληεο ἀζιίσο, ηῆο Θενηόθνπ ηῷ κύξῳ 

πξνζέιζεηε, ἵλα ηαρέσο ηὴλ ἴαζηλ ἀπνιάβεηε.  

 

Ὑπέξηεξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, δεῖμνλ Θενηόθε, ζρέζεσο πάζεο παζῶλ 

ηῆο θαπιόηεηνο, ηῇ ζαπκαζηῇ εὐσδίᾳ ηνῦ ζείνπ κύξνπ ζνπ.  

 

τό 'Άξιόν έστι και τα Μεγαλυνάρια. 

 

Σῇ ἐπηζθηάζεη ζνπ ηῇ ζεπηῇ, κύξνλ ἀλαβιύδεη, ἡ Εἰθώλ ζνπ ἡ ἱεξά, 

νὗ ηῇ ιήςεη Κόξε, ιπηξνύκεζα θηλδύλσλ, θαὶ πάζεο ἀζζελείαο, 

ἀπαιιαηηόκεζα.  
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Ὤθζε κπξνβιύηηο λεύζεη ηῇ ζῇ, ἡ Εἰθώλ ζνπ Κόξε, ἐλ ηῇ Μάλδξᾳ 

ηῆο Μαιεβῆο, ᾗ κεη' εὐιαβείαο, Παξζέλε πξνζηόληεο, ὀζκῆο 

ἐπνπξαλίνπ, πίζηεη πιεξνύκεζα.  

 

Λύεη ηῆο ζηεηξώζεσο ηὰ δεζκά, ηό κύξνλ ζνπ Κόξε, ιακβαλόκελνλ 

εὐιαβῶο˙ ὅζελ ζνπ ηὴλ ράξηλ, θεξύηηνκελ ηνῖο πᾶζη, θαὶ ηὰ πνιιά 

ζνπ ζαύκαηα κεγαιύλνκελ.  

 

Ρῶζηλ θαὶ ὑγείαλ λέκεη ἡκῖλ, ηό κύξνλ ζνπ Κόξε, θαὶ θηλδύλσλ 

ἀπαιιαγήλ, θαὶ θαξθίλνπ πάζνο, ηό ραιεπόλ ἰᾶηαη˙ δηό ζε 

Μπξννβιύηηζζα κεγαιύλνκελ.  

 

Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ ἀδειθνί, ηῆο Μπξνβιπηίζζεο, ηὴλ Εἰθόλα ἐλ 

Μαιεβῇ, ἵλα πιεξσζῶκελ, ὀζκῆο ἐπνπξαλίνπ, θαὶ πάζεο δπζσδίαο, 

ζᾶηηνλ ξπζζείεκελ.  

 

Ἔρεη ἡ Μνλή ζνπ ἐλ Μαιεβῇ, πξνπύξγηνλ κέγα, ηὴλ Είθόλα ζνπ ηήλ 

ζεπηήλ, ἐθβιύδνπζαλ κύξνλ, εὐῶδεο Θενηόθε˙ δηό θαὶ κεγαιύλεη, 

ἀεὶ ηὴλ δόμαλ ζνπ.  

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξoκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νί Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο.  

 

Τν ηξηζάγηνλ….,  
 

″ Ἀπνιπηίθηνλ ηῆο ἐλ Μαιεβῇ Παλαγίαο ηῆο Μπξνβιπηίζζεο.  

Σὴλ ζεπηήλ ζνπ Εἰθόλα ηὴλ ηὸ κύξνλ ηῆο ράξηηνο, ἐλ ηῇ Μαιεβῇ 

Θενηόθε παξαδόμσο βιπζηάλνπζαλ, ηηκῶκελ πξνζθπλνῦληεο 

εὐιαβῶο, πιεξνύκελνη ὀζκῆο πλεπκαηηθῆο˙ ἁγηάδεη γὰξ θαὶ ζώκαηα 

θαὶ ςπράο, ηῶλ πίζηεη ἐθβνώλησλ ζνπ″ δόμα ηνῖο κεγαιείνηο ζνπ 

Ἀγλή, δόμα ηνῖο ζαπκαζίνηο ζνπ, δόμα ηῇ ράξηηί ζνπ Μπξνβιύηηζζα 

Δέζπνηλα.  

 

 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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                         Ήρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μύξνλ ἡ ηεθνῦζα ηῆο δσῆο, ηόλ Δεκηνπξγόλ ηῶλ ἁπάλησλ, Παξζέλε 

Ἄρξαληε, κύξνλ βιύδεηλ εὔνζκνλ, Κόξε εὐδόθεζαο, ηὴλ ἁγίαλ 

Εἰθόλα ζνπ, πηζηνὺο θαηεπθξαῖλνλ˙ ᾗ πηζηῶο πξνζπίπηνληεο, 

ἁγηαδόκεζα″ ὅζελ κεηνρῇ ηῇ ηνῦ κύξνπ, ιῦζνλ ηῶλ παζῶλ ηὰο 

ὀδύλαο, ἐθ ηῶλ εὐιαβῶο παξαθαινύλησλ ζε.  

 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ... 

 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ ... 

 

 

 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ.Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο  Ἀκήλ. 
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