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1 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΣΥΜΕΨΝ ηνῦ Σηπιίηνπ, κ. Γεξαζίκνπ 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί  ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο δνμαζζεὶο ηῇ ζετθῇ ρνξεγίᾳ, ἡκῶλ πξνζηάηεο ἐλαξγὴο 

ἀλεδείρζεο, θαὶ πξεζβεπηὴο πξὸο Κύξηνλ ζεξκόηαηνο· ὅζελ ἀεὶ 

πξέζβεπε, Σπκεὼλ ζενθόξε, πάζεο ἡκᾶο ῥύεζζαη, ζπκθνξᾶο θαὶ 

ἀλάγθεο, θαὶ πνιπηξόπσλ Πάηεξ πεηξαζκῶλ, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ ςπρῇ 

πξνζηόληαο ζνη. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

O N΄ (50) Χαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Σσμεών, σκέπε ἡμᾶς 

παμμάκαρ. Γερασίμοσ. 

 

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

Σπκεὼλ ηνῖο Ἀγγέινηο Πάηεξ ρνξνῖο, ζὺλ αὐηνῖο δπζώπεη, 

πάζεο ῥύεζζαη ἀπεηιῆο, ηνὺο πίζηεη θαὶ πόζῳ πξνζηόληαο, 

ζαπκαηνπγὲ Σπκεὼλ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Ὑςίζηνπ ζεξάπσλ ζενεηδήο, Σπκεὼλ ζεόθξνλ, ηῶλ Ὁζίσλ ἡ 

θαιινλή, ςπρῆο κνπ ζεξάπεπζνλ ηὸ ἄιγνο, θαὶ ηὴλ πξνζηνῦζάλ κνη 

ιύπελ ἀθάληζνλ. 
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Μπξίνηο θπθινύκελνο πεηξαζκνῖο, πξὸο ζὲ θαηαθεύγσ, θαὶ 

θξαπγάδσ ζνη ἐθ ςπρῆο· ζπεῦζνλ Σπκεὼλ ζαπκαηνθόξε, θαὶ ηῶλ 

εὑξόλησλ δεηλῶλ κε ἀπάιιαμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

θ Σνῦ πξνειήιπζελ ὑπὲξ λνῦλ, ζαξθὸο ἐλ πξνζιήςεη, ὁ ηῶλ 

ὅισλ Δεκηνπξγόο, θαὶ ἔζσζε πάληαο Θενηόθε, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο 

ηὸλ ἄθξαζηνλ ηόθνλ Σνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὡο ζεξκὸο ἀληηιήπησξ θαὶ βνεζὸο ἕηνηκνο, Σπκεὼλ ζνθὲ ηῆο 

ζῆο πνίκλεο, ηαύηελ πεξίεπε, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, ἐθ ζπκθνξῶλ θαὶ 

θηλδύλσλ, ἀπαιιάηησλ Ὅζηε, ὡο ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Ννζεκάησλ πνηθίισλ θαὶ πνιιαπιῶλ ζιίςεσλ, Σπκεὼλ 

ἀηξώηνπο ζπληήξεη, ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, θαὶ αἴηεη πάληνηε, ἀπὸ 

Κπξίνπ εἰξήλελ, θαὶ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, ἡκῖλ δεόκεζα. 

 

Σνθηζηείαο ηνῦ πιάλνπ θαὶ πνλεξᾶο ἕμεσο, θαὶ ἐπεξεηῶλ 

ὀιεζξίσλ, ἡκᾶο ἀπάιιαηηε, Σπκεὼλ Ὅζηε, ηνὺο ἐλ ζεξκῇ δηαλνίᾳ, 

ζπεύδνληαο ἑθάηνηε, ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαθύγηνλ θόζκνπ θαὶ ἀζθαιὲο ζηήξηγκα, ζηήξημνλ ἡκᾶο 

Θενηόθε, θόβῳ ηῷ θξείηηνλη, ηνὺο θαηαθεύγνληαο, ὑπὸ ηὴλ ζείαλ 

Σνπ ζθέπελ, θαὶ δεηνῦληαο Δέζπνηλα, ηὴλ Σὴλ βνήζεηαλ. 

 

Δηάζσζνλ, ὦ Σπκεὼλ ζενθόξε ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

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. 

θ ζηύινπ ζνθὲ ἐθιάκπσλ ἐλ ηνῖο πέξαζη, ζαπκάησλ αὐγαῖο 

ππξζεύεηο ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ· δηὸ πηζηῶο βνῶκέλ ζνη· Σπκεὼλ ἀζθεηὰ 

ἐγθαιιώπηζκα, ηὴλ ηῶλ παζῶλ ἡκῶλ ιῦζνλ ἀριύλ, θσηὶ ηῶλ ζεξκῶλ 

ζνπ παξαθιήζεσλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

πσδύλσλ θαθώζεσλ, θαὶ πνιπεηδῶλ δεηλῶλ πεξηζηάζεσλ, 

ἀζηλεῖο ἡκᾶο δηάζσδε, Πάηεξ Σπκεὼλ ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Παῤῥεζίαλ πξὸο Κύξηνλ, ἔρσλ Σπκεὼλ κὴ παύζῃ δεόκελνο, 

ιπηξσζῆλαη ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, ηῶλ ἐπεξεηῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

ληνιῶλ ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ, ηὴλ ὁδὸλ ὁδεύεηλ Πάηεξ ἐλίζρπζνλ, 

ηνὺο ἐλ πίζηεη θαηαθεύγνληαο, ηῇ ζσηεξηώδεη ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Θεὸλ ζσκαηώζαζα, θαὶ κεηὰ ηὸλ ηόθνλ ἄθζνξνο κείλαζα, 

Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ἐθ θζνξνπνηῶλ παζῶλ κε ιύηξσζαη. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Μέγαο ἀξσγόο, Σπκεὼλ θαὶ ηεῖρνο ἄῤῥεθηνλ, ηῆο Μνλῆο 

ηαύηεο ὑπάξρεηο ἀιεζῶο, αὐηὴλ ηείρηδε ηαῖο ζείαηο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Ἄλσζελ ἡκᾶο, ἐθνξῶλ κὴ παύζῃ Ὅζηε, ἀπνηξέπσλ ηὰο 

πνηθίιαο θαζ’ ἡκῶλ, κεζνδείαο ηνῦ δνιίνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Σύλεζηλ ἡκῖλ, θαὶ εἰξήλελ ἀεὶ βξάβεπε, θαὶ πηαηζκάησλ 

Σπκεὼλ ηὸλ ἱιαζκόλ, ηαῖο πξὸο Κύξηνλ πξεζβείαηο ζνπ δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Πόλσλ ραιεπῶλ, ηὴλ δσὴλ ἡκῶλ ἀπάιιαμνλ, ἡ ηὸλ Πξύηαληλ 

ηεθνῦζα ηῆο δσῆο, ζσηεξία ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ Παλύκλεηε. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀγγέισλ, ηὴλ πνιηηείαλ ἀλύσλ, πεξηβόεηνο ἐλ θόζκῳ ἐγέλνπ· 

ὅζελ ἡκᾶο, θνζκηθῶλ θξνλεκάησλ, θαὶ ἐλλνηῶλ καηαηόηεηνο 

ιύηξσζαη, θαὶ δίδνπ ζεῖνλ θσηηζκόλ, ηαῖο ςπραῖο Σπκεὼλ ἡκῶλ 

πάληνηε. 

 

Μεγίζηαηο, ζαπκαηνπξγίαηο ἐκπξέπσλ, ζεξαπεύεηο ηὰ δπζίαηα 

πάζε· ὅζελ θἀκνῦ, ηὴλ λνζνῦζαλ θαξδίαλ, θαὶ ηὰ ηνῦ ζσκαηνο ἴαζαη 

ηξαύκαηα, θαὶ ζεῖνλ θόβνλ ηῷ λνΐ, Σπκεὼλ ζενθόξε ρνξήγεζνλ. 

 

Μνλήλ ζνπ, ηὴλ ἱεξὰλ ζενθόξε, κὴ ἐιιίπῃο ἀπὸ πάζεο 

ἀλάγθεο, θαὶ ἀπεηιῆο ἀπαιιάηησλ ἀπαύζησο, ὡο ἀληηιήπησξ αὐηῆο 

θαὶ ὑπέξκαρνο, θαὶ θαζνδήγεη Σπκεώλ, πξὸο λνκὰο ζσηεξίνπο 

δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθξάζησο, ηὸλ Πνηεηὴλ ηεηνθπῖα, ὡο εὐδόθεζελ ἁγλὴ 

Θενηόθε, ηὸλ ηῆο ἀξραῖαο θαηάξαο ηὸλ θόζκνλ, δη’ εὐζπιαγρλίαλ 

πνιιὴλ ιπηξσζάκελνλ, ἱθέηεπε δηὰ παληόο, ηνῦ ζσζῆλαη ἡκᾶο ηνὺο 

ηηκῶληάο Σε. 

 

Δηάζσζνλ, ὦ Σπκεὼλ ζενθόξε ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ἀπὸ 

πάζεο ἐπηβνπιῆο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ταῖο πξὸο Θεὸλ ἱθεζίαηο ζνπ Ἅγηε, ἐπεξρνκέλσλ δεηλῶλ ἡκᾶο 

ιύηξσζαη, θαὶ αἴηεη πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ, θαὶ παζεκάησλ 

παληνίσλ ηὴλ ἴαζηλ, ἡκῖλ Σπκεὼλ ηνῖο ηηκῶζί ζε. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

Ση. Μακάριος ἀνὴρ ὁ υοβούμενος τὸν Κύριον. 
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Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30).  

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε 

ὑπὸ ηνῦ Παηξόο κνπ· θαὶ νὐδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ 

Παηήξ· νὐδὲ ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ 

βνύιεηαη ὁ Υἱὸο ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο 

θαὶ πεθνξηηζκέλνη, θἀγὼ ἀλαπαύζσ ὑκᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ 

ὑκᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ θαὶ 

εὑξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο ὑκῶλ· ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ 

ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός... 

Σηῦινο νὐξαλόθσηνο, ηῶλ ἀξεηῶλ ηαῖο ἀθηῖζηλ, θθιεζίαο 

πέθελαο, ἐπὶ ζηύινπ Ὅζηε ὡο ἐβίσζαο, θαὶ θσηὶ πάληνηε, ηῆο ζῆο 

πξνζηαζίαο, ηῶλ παζῶλ ζθόηνο βαζύηαηνλ, ιύεηο ἑθάζηνηε, θαὶ 

ἀζζελεηῶλ ηὴλ ζθνηόκαηλαλ, ὑγείαλ ηε θαὶ ιύηξσζηλ, λέκσλ ηνῖο 

πηζηῶο πξνζηνῦζί ζνη· Σπκεὼλ ηξηζκάθαξ, Ὁζίσλ ἐγθαιιώπηζκα 

ζεπηόλ, θαὶ πξεζβεπηὰ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ, πξὸο Φξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Καζαηξέηεο ἐδείρζεο ἀθαζάξησλ πλεύκαησλ Σπκεὼλ Ὅζηε· 

αὐηῶλ ηῆο ἐπεξείαο, θαὶ ηῆο θαθνηξνπίαο, ἀζηλεῖο ἀεὶ θύιαηηε, ηῇ 

ἀληηιήςεη ηῇ ζῇ, ηνὺο ζὲ ἀλεπθεκνῦληαο. 

 

Ἀλσηέξνπο ζπληήξεη ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ πάζεο ζιίςεσο, 

ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, θαὶ ζείᾳ πξνζηαζίᾳ, Σπκεὼλ ηνὺο θξαπγάδνληαο· ὁ 

ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ῥππσζέληα κνη ζπίινηο ἁκαξηίαο ἀπόπιπλνλ ηῇ ζῇ ράξηηη, θαὶ 

δίδνπ ζενθόξε, δάθξπα κεηαλνίαο, ηῷ βνῶληη ἱθέηῃ ζνπ· ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 
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Θενηνθίνλ. 

Γεσξγήζαο Παξζέλε ηῶλ παζῶλ ηὰο αἰηίαο λνὸο θνπθόηεηη, 

ἐκόιπλα ςπρῆο κνπ, ηὸ εὐγελὲο ὁ ηάιαο· ἀιιὰ Σύ κε ἐθθάζαξνλ, ἐθ 

κνιπζκῶλ ραιεπῶλ, δηὰ ηῆο κεηαλνίαο. 

 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἔξγνηο ἁγίνηο, ηῶλ ἀξεηῶλ ζενθόξε, ὥζπεξ ἄκπεινλ θνκῶζαλ 

ηὴλ Μνλήλ ζνπ, δεῖμνλ γεσξγίᾳ, ηῶλ ζείσλ πξεζβεηῶλ ζνπ. 

 

Ῥῦζαί κε Πάηεξ, ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ δπλαζηείαο, θαὶ ἀπάιιαμνλ 

πηθξᾶο κε ζπλεζείαο, ὡο παξὰ Κπξίνπ, ιαβὼλ πινπζίαλ ράξηλ. 

 

Ἀῤῥσζηεκάησλ, θαὶ ζπλνρῆο ςπρνθζόξνπ, ῥύνπ πάληνηε ὦ 

Σπκεὼλ πακκάθαξ, ηνὺο ἐπηθαινπκέλνπο, ηὴλ θιῆζίλ ζνπ ηὴλ ζείαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσκαηηθῶλ κε, θαὶ ςπρηθῶλ ζπληξηκκάησλ, ἀπνιύηξσζαη 

Παξζέλε Θενηόθε, ηὸλ νἰθηξόλ Σνπ δνῦινλ, πνιιῇ Σνπ εὐζπιαγρλίᾳ 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰζρὺλ θαὶ ζείαλ ῥώκελ, παξὰ ηνῦ Κπξίνπ, αἴηεη ἡκῖλ Σπκεὼλ 

παλανίδηκε, ὡο ἂλ ἐρζξνῦ ηῆο δπλάκεσο θαηηζρύζσκελ. 

 

Μνλήλ ζνπ ηὴλ ἁγίαλ, θύιαηηε ἀπαύζησο, ἀλαθεηκέλελ ηῇ 

ζείᾳ πξεζβείᾳ ζνπ, ηαύηῃ παξέρσλ, ἐμ ὕςνπο ηὴλ εὐινγίαλ ζνπ. 

 

Ὁζίσο θαὶ ἀκέκπησο, ἡκᾶο δηαλύεηλ, ηὴλ βηνηὴλ Σπκεὼλ 

θαηαμίσζνλ, ὡο ἂλ δσὴλ ηὴλ ἀγήξσ θιεξνλνκήζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξαγλε Παξζέλε, Μῆηεξ ηνῦ Κπξίνπ, ηὴλ ἄλαγλόλ κνπ 

θαξδίαλ ἐθθάζαξνλ, θαὶ θαζαξῶο βηνηεύεηλ κε ἐλδπλάκσζνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 
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ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Σηήιε ἐλαξέηνπ ὤθζεο δσῆο, ἐπὶ ζηύινπ δήζαο, 

ὑπεξάλζξσπνο Σπκεώλ· ὅζελ ὑπὲξ θύζηλ, ζεόζελ ἐδνμάζζεο, θαὶ 

ἅπαζη παξέρεηο, ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Ὁζίσλ ἡ θαιινλή, θαὶ ηῶλ κνλαδόλησλ 

ὑπνηύπσζηο ἀιεζήο· ραίξνηο παιαηζκάησλ, κεγίζησλ ζεῖνλ ζαῦκα, ὦ 

Σπκεὼλ θαὶ πξέζβπο, ἡκῶλ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Ἤξζεο ἐπὶ ζηύινπ ζσκαηηθῶο, θαὶ πλεύκαηη Πάηεξ, 

ἀλπςώζεο πξὸο νὐξαλόλ· ὅζελ νὐξαλίσλ, ἠμίσζαη ραξίησλ, θαὶ 

ἅπαζη βιπζηάλεηο, ράξηλ ἀέλανλ. 

 

Σώκαηνο ηνὺο πόλνπο ὑπεηδώλ, Σπκεὼλ ὡξάζεο, ἀπαζείαο 

ζεῖνλ ιεηκώλ· ὅζελ πάληα πόλνλ, θνπθίδεηο ζενθόξε, ηῶλ πίζηεη 

πξνζηόλησλ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θαύκαζηλ ἐθιάκπσλ πάζῃ ηῇ γῇ, λόζνπο ζεξαπεύεηο, ρνξεγίᾳ 

ηῇ ζετθῇ· ὅζελ ἡκᾶο ῥῦζαη, πνηθίισλ ζπκπησκάησλ, θαὶ λόζσλ 

ὀιεζξίσλ, Σπκεὼλ Ὅζηε. 

 

Σθέπε θαὶ δηάζσδε ἐζαεί, ηαύηελ ηὴλ Μνλήλ ζνπ, ηῇ ζεξκῇ 

ζνπ ἐπηζθνπῇ, θαὶ ἐμαίηεη ηαύηῃ, ὦ Σπκεὼλ εἰξήλελ, θαὶ πᾶζαλ 

εὐπξαγίαλ, ὁζίσλ πξάμεσλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  



 

[8] 

 

Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

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

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάζεο, ηνῦ ἐρζξνῦ ἐπηβνπιῆο, Πάηεξ Σπκεὼλ ζενθόξε, 

ἀμηνζαύκαζηε, θύιαηηε ἀπήκνλαο, ηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ, ηνὺο πηζηῶο 

ζνη πξνζέξρνληαο, εἰξήλελ ὑςόζελ, θαὶ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, ἡκῖλ 

αἰηνύκελνο· ζὲ γάξ, πξὸο ηὸλ πάλησλ Σσηῆξα, ἔρνκελ κεζίηελ θαὶ 

πξέζβπλ, θαὶ ηαρὺλ ἐλ πᾶζηλ ἀληηιήπηνξα. 

 

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 ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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