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14 επηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Σηκίνπ ηαπξνύ 
Νζηδθόνμο ζενμιμκάπμο ημο Κνδηόξ. 

 

Γη’ εύρώλ ησλ Άγ Παηέξσλ ήκώλ, Κύξηε Ίεζνϋ Υξηζηέ ό Θεόο 

ήκώλ, ειέεζνλ ήκάο. Ακήλ 

 

Φαικὸο ΡΜΒ΄ (142)Κύξηε, εἰζάθoπζoλ ηῆο πξoζεπρῆο κoπ …. 

ἦρνο δ΄. 

Θεὸξ Κύνζoξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ·εὐθoβδιέκoξ ὁ ἐνπόιεκoξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίoο(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

ἦπμξ δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῷ γςδθόνῳ κῦκ Σηαονῷ πνμζπεθάζςιεκ, μἱ ιαηνοκεέκηεξ ημῖξ 

ηαημῖξηαὶ πνμζραύζςιεκ, ἐκ ἐπζζηνόθῳ θέβμκηεξ ηανδίᾳ πζζηῶξ· 

πνόθεαζμκ,αμήεδζμκ, ὁ Σηαονόξ ημῦ Κονίμο, θάκδεζ θοηνμύιεκμξ 

ἐη πακημίςκηίκδοκςκ· ιὴ ἐπμθεῶιεκ ἄπναηηα γδηεῖκ· ηὴκ ζὴκ βὰν 

ζηέπδκ αεααίακ ἐθπίγμιεκ. 

Γόμα Παηξὶ θαὶ Τἱῷ θαὶ ῾Αγίῳ Πλεύκαηη 

θαὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηoὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. ᾿Ακήλ. 

Οὐ δοκδζόιεεα Σηαονὲ ημῦ Κονίμο, ηὰ ζὰ εαοιάζζα ὑικεῖκ μἱ 

ηαηάηνζημζ.Δἰ ιὴ βὰν ζμὶ πανεῖπεξ ηὰ δςνήιαηα, ηῖξ ἡιῖκ ηὴκ ἴαζζκ 

ηῶκ ημῦ ζώιαημξ κόζςκ; ηὶξ δὲ ηαὶ ηὴκ ηάεανζζκ ηῶκ ροπῶκ ἄκ 

ἐδίδμο; Οὔη ἀπόιαηνοκεῶιεκ πώπμηε ἐη ζμῦ· ζὺ βὰν ζηέπεζξ 

πάκηαξ εκδημὺξ ἐη πακημίςκ ηαηῶκ. 

 

Φαικὸο Ν΄ (50)᾿Διέεζόλ κε, ὁ Θεόο…. 

 

ῼδὴ α’ . ἦρνο πι. δ’. Ὁ εἱξκόο «Τγξάλ δηoδεύζαο». 

ηίρνο. ηαπξέ ηνῦ Υξηζηνῦ ζῶζνλ ἡκᾶο ηῇ δπλάκεη ζνπ. 

Σηαονὲ ζηῆπηνμκ ἅβζμκ ηαὶ ζεπηόκ, ημὺξ ἐκ εὐθααείᾳ 

πνμζηοκμῦκηαξ ηὴκ  ἱενάκ, ζηέπδκ ζμο ἀηνώημοξ ἀπὸ αθάαδξ, ηαὶ 

πεζναζιῶκ ηαὶ ηζκδύκςκ  δζάζςζμκ. 
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Σηαονὲ ζηῆπηνμκ ἅβζμκ ημῦ Φνζζημῦ, ημὺξ ζὲ πνμζηοκμῦκηαξ 

ηαηαλίςζμκ  ἐζαεί, ηῷ Κηίζηεί Θεῷ ηαεοπαημύεζκ, ηαὶ ὑπ’ αὐημῦ 

ααζζθεύεζεαζ  πμίδζμκ. 

 

Σηαονὲ ἡ αμήεεζα ηῶκ πζζηῶκ, δίδμο αμδεείαξ ημῖξ ὑικμῦζζ ηὸ 

ἱενόκ, ηνάημξ ζμο ηαὶ αἴνεζκ ηὰ ανααεῖα, ηαηὰ παεῶκ ροπμθεόνςκ 

ἐκίζποζμκ. 

Θενηνθίνλ. 

Σηαονόκ ηαεμνῶζα Ἁβκή ἀικάξ, ημῦ ἁβκῶξ ηεπεέκημξ ἐλ αὐηῆξ, 

μὗημξ  κῦκ ἐζηί, πζζηῶκ ζςηδνία ἀκεαόα, ηαὶ ηναηαζὰ πνμζηαζία ηαὶ 

ζηήνζβια. 

  

᾿ῼδὴ γ’. Ὁ εἱξκόο«Οὐξαλίαο αςίδνο» 

Ὁ Σηαονόξ ημῦ Γεζπόημο, παῖνε κεηνῶκ ἔβενζζξ, παῖνε 

ἀζεεκμύκηςκ ἡνῶζζξ, παῖνε ἀκηίθδρζξ• ημὺξ πνμζηοκμῦκηάξ ζε, 

θύθαηηε θνμύνεζ ηαὶζηέπε, ἐη ηῶκ δνςιέκςκ ηε, ηαὶ ἀμνάηςκ 

ἐπενῶκ. 

 

Ὁ Σηαονόξ ημῦ Κονίμο, παῖνε Πζζηῶκ ηαύπδια, παῖνε ηναηαζὰ 

πνμζηαζία,παῖνε πανάηθδζζξ· ημὺξ πνμζηοκμῦκηαξ Σε, ἐη 

πενζζηάζεςξ νῦζαζ, ηαὶδεζκῆξ ηαηώζεςξ ηαὶ πάζδξ εθίρεςξ. 

 

Ὁ Σηαονὸξ ημῦ Κονίμο, παῖνε ζηεννὸκ ἔννεζζια, παῖνε ηῶκ 

ὑικμύκηςκ ζε θύθαλ, παῖνε πνμπύνβζμκ• ημὺξ πνμζηοκμῦκηάξ Σε ἐη 

ηῶκ ημῦ αίμο ζηακδάθςκ, νῦζαζ ηαὶ δζάζςζμκ εείᾳ δοκάιεζ Σμο. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὁ Σηαονὸξ ημῦ Υἰμῦ Σμο, πανεεκζηὸκ ηαύπδια, πᾶζί Σμο ηὸκ Τόημκ 

ὑικμῦζζ, δύκαιζξ πέθοηεκ, μὗ ἡ πνμζηύκδζζξ ηαὶ ηὸ πνὸξ Σὲ 

ηαηαθεύβεζκ, πάεδ εεναπεύμοζζ ροπῆξ ηαὶ ζώιαημξ. 

 

᾿ῼδὴ δ΄. ῾Ο εἱξκόο..«Δηζαθήθoα, Κύξηε,». 
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Ὁ Σηαονὸξ ὁ Πακάβζμξ, πᾶζζ ημῖξ ὑικμῦζζκ αὐηὸκ ηὴκ ἴαζζκ, ηαὶ 

πηαζζιάηςκ ἀπμθύηνςζζκ, ἐιθακῶξ ὁνᾶηαζ πανζγόιεκμξ. 

 

Τῶκ ἀιέηνςκ πηαζζιάηςκ ιμο, νμῦκ ηὸκ εμθενώηαημκ ἀπμλήνακμκ, 

ὁ  ααζηάζαξ ηὸκ λδνάκακηα, ἀεεΐαξ ὕθδκ, Σηαονέ Τίιζε. 

 

Ἁιανηίαζξ ζοιπέθονιαζ, ηαὶ ἐη ημύηςκ ἦθεμκ εἰξ 

ἀθθεπάθθδθμκ,ἀννςζηίακ• ὅεεκ ηνάγς ζμζ, ἄιθς ηὰξ Ἰάζεζξ, 

Σηαονέ δώνδζαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οἱ Σηαονόκ ηαὶ ηὴκ Ἄπνακημκ, ἔπμκηεξ ἐθπίδα μὐη αἰζποκεήζμκηαζ• 

ἡ πνεζαεία βὰν ηαὶ δύκαιζξ, ηῆξ Μδηνόξ ηαὶ ζηήπηνμο ζθόδνα 

δύκακηαζ. 

  

᾿ῼδὴ ε’. Ὁ εἱξκόο«Φώηζζoκ διάξ». 

Γθύηακμκ ἡιῶκ, ηὴκ πζηνίακ ηῶκ εθίρεςκ, Σηαονέ Κονίμο, ὁ πάθαζ 

ηῆξ ιεννᾶξ, πζηνῶκ ὑδάηςκ ηὴκ πζηνίακ Ἰαζάιεκμξ. 

 

Σηέπαζμκ ἡιᾶξ, ηῇ δοκάιεζ Σμο πακάβζε, Σηαονέ Κονίμο, ἐκ ζμὶ βὰν 

ημῦ  Παηνόξ, Ἰζπὺξ ἐπῆνεδ, ηὸ ζὸκ ηνάημξ ἐκζζπύμοζα. 

 

Κμύθζζμκ ἡιῶκ, ἅπακ ἄθβμξ ηε ηαὶ ηάηςζζκ, ηαὶ ζηοενςπόηδηα ἐη 

ηῶκ   ηανδζῶκ, Σηαύνε Κονίμο• δέδμηαί ζμζ βὰν ηὸ δύκαζεαζ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἔπμιεκ Πζζημί, πνμζηαζίακ πνὸξ ηὸκ Κύνζμκ, ηὴκ Πακαβίακ 

Πανεέκμκ  ηαὶ ηὸκ Σηαονόκ, ὧκ ηαηαπθήηηεζ ηαὶ ημὺξ δαίιμκαξ ἡ 

δύκαιζξ. 

  

᾿ῼδὴ ο΄. ῾Ο εἱξκόο.«Σὴλ δέεζηλ». 

Τὸ ὅπθμκ ηῶκ ααζζθέςκ ὑικῶ Σε, ηὴκ ζημθὴκ ηῶκ Ἱενέςκ ὑρῶ Σε, 

Φνζζηζακῶκ ηὴκ ἐθπίδα ἁπάκηςκ, ὑικμθμβῶ Σε Σηαονέ 
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Παιιαηάνζζηε, ηὸ  ηαύπδια ηἀιμῦ ὅκ Σε, ὅπθμκ ὡξ ιέβα 

ἀιπέπμιαζ. 

Σὲ ζηέπδκ Φνζζηζακμί βζκώζημιεκ, ηαὶ ηαοπώιεεα ἐκ Σμὶ Ξύθμκ 

εεῖμκ• εἰξ πάκηα βὰν ζὲ εὑνίζημιεκ ηνάημξ, ηαὶ πακηεθῆ ζςηδνίακ 

ηαὶ ζύιιαπμκ, ηὴκ πάνζκ ὅεεκ ηαὶ ἡιῖκ, ημῖξ ὑικμῦζί Σε πόεῳ 

ηαηάπειρμκ. 

 

Ὁ Κύνζμξ ἱζπονὸκ ἡιῖκ ηεῖπμξ, ηαὶ πνμζηάηδκ ηαὶ θνμονόκ Σε 

πανέζπε, ηαὶ βὰν ἐκ ζμὶ ἐκακηίαζ δοκάιεζξ, ἐλδθακίζεδζακ ζεέκεζ 

ημῦ ηνάημοξ ζμο. Ὡξ ἔπεζξ μὖκ πᾶζακ ἰζπύκ, ἀζεεκμῦκηαξ ἡιᾶξ 

ἰζπύκ ἔκδοζμκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Σςηῆνάξ ιμο ἐπζβνάθμιαζ πόεῳ, ημὺξ ηὸκ Κηίζηδκ ιμο ζανηί 

δελαιέκμοξ, ηὴκ ιὲκ Ἁβκήκ, ὡξ γςὴκ ἀθεανημῦζακ• ηὸ δὲ Σηαονόκ, 

ὡξ κεηνῶκ γςμπάνμπμκ. Νεηνώζεζ μὖκ γςμπμζῷ, ὁ Σηαονόξ ηαὶ ἡ 

Κόνδ γςώζαηε. 

 

Γζάζςζμκ Σηαονέ Κονίμο ηὴκ πμίικδκ ζμο ἀπὸ αθάαδξ, ὅηζ πάκηεξ 

ἐκ ζμὶ  ηαοπώιεεα, ηαὶ βζκώζημιεκ ηὴκ ζηέπδκ ζμο, ζςηδνίακ ηαὶ 

ηνάημξ. 

 

Ἐπίζηεραζ ηῇ ζῇ δοκάιεζ ημὺξ πίζηεζ ζε πνμζηοκμῦκηαξ, Τίιζε 

Σηαονέ, ἐλ ἐπενῶκ πακημίαξ ηαηώζεςξ, ηαὶ δίςλμκ ηάξ αὐηῶκ 

πενζζηάζεζξ. 

  

Κάζηζκα. ἦρνο β΄. 

Τό λύθμκ ηῆξ γςῆξ ηαὶ δύκαιζξ ὑπένμπθμξ, ἐθπὶξ ηῶκ πζζηῶκ ηαὶ 

ζηέπδ ηαὶ ηναηαίςια, ἐη ροπῆξ αμῶιέκ Σμζ, Σηαονέ Κονίμο θύθαλ 

θάκδεζ, ηαὶ ἐη ζηακδάθςκ ηῶκ ημῦ πμκδνμῦ, πνμθεάζαξ νῦζαζ ἡιᾶξ 

ημὺξ ὑικμῦκηάξ Σε. 

Καὶ εὐζύο ηὸ πξνθείκελνλ. 

 ἦρνο δʹ. 
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Ὑςνῦηε Κύξηνλ ηὸλ Θεόλ ἡκῶλ θαὶ πξνζθπλεῖηε ηῷ ὑπνπνδίῳ 

ηῶλ πνδῶλ αὐηνῦ, ὅηη Ἅγηνο ἐζηί.«ηίρνο». Ὁ Κύξηνο 

ἐβαζίιεπζελ εὐπξέπεηαλ ἐλεδύζαην.   

                  Δὐαγγέιηνλ,  ἐθ ηνῦ θαηὰ Ισάλλε. γ’ 13-17 

Δἶπεκ ὁ Κύνζμξ. Οὐδεὶξ ἀκααέαδηεκ εἰξ ηὸκ μὐνακόκ, εἰ ιὴ ὁ ἐη ημῦ 

μὐνακμῦ ηαηααάξ, ὁ Υἱὸξ ημῦ ἀκενώπμο, ὁ ὤκ ἐκ ηῷ μὐνακῷ. Καὶ 

ηαεὼξ Μςζῆξ ὕρςζε ηὸκ ὄθζκ ἐκ ηῇ ἐνήιῳ, μὔηςξ ὑρςεῆκαζ δεῖ 

ηὸκ Υἱὸκ ημῦ ἀκενώπμο, ἵκα πᾶξ ὁ πζζηεύςκ εἰξ αὐηὸκ ιὴ ἀπόθδηαζ, 

ἀθθ’ ἔπῃ γςὴκ αἰώκζμκ. Οὕης βὰν ἠβάπδζεκ ὁ Θεὸξ ηὸκ ηόζιμκ, 

ὥζηε ηὸκ Υἱὸκ αὐημῦ ηὸκ ιμκμβεκῆ ἔδςηεκ, ἵκα πᾶξ ὁ πζζηεύςκ εἰξ 

αὐηὸκ ιὴ ἀπόθδηαζ, ἀθθ’ ἔπῃ γςὴκ αἰώκζμκ. Οὐ βὰν ἀπέζηεζθεκ ὁ 

Θεὸξ ηὸκ Υἱὸκ αὐημῦ εἰξ ηὸκ ηόζιμκ, ἵκα ηνίκῃ ηὸκ ηόζιμκ, ἀθθ’ 

ἵίκα ζςεῇ ὁ ηόζιμξ δζ’ αὐημῦ. 

 

Γόμα Παηξὶ θαὶ Τἱῷ θαὶ ῾Αγίῳ Πλεύκαηη 

Τμῦ εείμο Σηαονμῦ Σμο δοκάιεζ ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηὰ πθήεδ ηα 

ηῶκ ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

θαὶ λῦλ θαὶ ἀεὶ θαὶ εἰο ηoὺο αἰῶλαο ηῶλ αἰώλσλ. ᾿Ακήλ. 

Ταῖξ ηῆξ Θεoηόηoο πνεζαείαζξ, ἐθεῆιoκ, ἐλάθεζρoκ ηὰ πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

  

ηίρoο. ᾿Διέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζoπ, θαὶ θαηὰ 

ηὸ πιῆζoο ηῶλ oἰθηηξκῶλ ζoπ ἐμάιεηςoλ ηὸ ἀλόκεκά κoπ. 

  

Ἦρνο πι. βʹ. Ὅιελ ἀπνζεκέλνη. 

Σηαονὲ πακζεαάζιζε, ὅκ πενζέπμοζζ ηάλεζξ, Ἀββέθςκ βδεόιεκαζ 

ζήιενμκ ὁνώιεκμξ εείῳ πκεύιαηζ, δζηαζμῖξ ἅπακηαξ, ημὺξ ηθμπῇ 

ανώζεςξ, ἀπςζεέκηαξ ηαὶ εἰξ εάκαημκ, ηαεοπμηύρακηαξ· ὅεεκ ζε 

ηανδίᾳ ηαὶ πείθεζζ πζζηῶξ πενζπηοζζόιεκμζ, ηὸκ ἁβζαζιὸκ 

ἀνοόιεεα• ὑικεῖηε, αμῶκηεξ, Φνζζηόκ ηὸκ ὑπενάβαεμκ Θεόκ, ηαὶ ηὸ 

αὐημῦ πνμζηοκήζςιεκ εείμκ ὑπμπόδζμκ. 

 

᾿ῼδὴ δ’.  Ὁ εἱξκόο«Οη εθ ηήο Ιoπδαίαο». 
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 Τὸ ηνάημξ ημῦ εακάημο, ηεεακάηςηαζ πάθαζ ηῆξ ηνειαζεείζδξ 

γςῆξ, εακάηῳ γςδθόνῳ, Σηαονέ ἐκ ζμζ δζὸ Σε, ἰηεηεύς ηναοβάγςκ 

ζμζ, ηῶκ  εακαημύκηςκ παεῶκ, νῦζαζ ιε κῦκ ηαὶ ζῶζμκ. 

 

Τὴκ ανμηῶκ ζςηδνίακ, ὁ Σςηὴν ἠαμοθήεδ ἐκαπενβάζαζεαζ, ἐκ 

λύθῳ γςδθόνῳ, δζδμὺξ ημῖξ ζςγμιέκμζξ, ιεθςδεῖκ ηὰ ζςηήνζα· 

παῖνε Σηαονὲ ημῦ Φνζζημῦ, Πζζηῶκ ἁπάκηςκ ζώζηα. 

 

Τμῦ λύθμο ηῆξ ηαηάναξ, μἱ ηνοθήζακηεξ εὖνμκ ηάξ ἀθεζίιμοξ ἐκ 

ζμί, ἐηηάζεζ εὐθμβίαξ πεζνῶκ ηῶκ ημῦ Γεζπόημο, δζό πάκηεξ ζμὶ 

ηνάγμιεκ· ηὴκ  εὐθμβίακ Σηαονέ δίδμο ημῖξ ζὲ ηζιῶζζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καοπῶιαζ ηὴκ δοάδα, πνμααθθόιεκμξ πνέζαεζξ πνὸξ ηὸκ Σςηῆνα 

Φνζζηόκ, Μδηένα ηαὶ ηὸ ζηὴπηνμκ· ἰζπύεζ βὰν ἡ Μήηδν, ηαὶ ηὸ 

ζηῆπηνμκ ηναηύκεζ ιε, παῖνε ηὸ ζηῆπηνμκ Φνζζημῦ, παῖνε ἡ Μήηδν 

ημύημο. 

  

ῼδὴ ε’. Ὁ εἱξκόο«Σόλ Βαζηιέα». 

 Τμὺξ πνμζηοκμῦκηάξ Σε, ὦ Σηαονὲ δζαηδνεῖ, πεζναζιῶκ ηαὶ 

ηζκδύκςκ   ἀηνςημοξ· ἔπεζξ βὰν ζὴκ ζηέπδκ θνμονμῦζακ πζζημύξ 

πάκηαξ. 

 

Τὰξ ἀννςζηίαξ ηὰξ ηῆξ ζανηόξ ἱαηνεύεζξ, ηαὶ ζπζθάδαξ 

ροπῶκ  ἐηηαεαίνεζξ. Ὅεεκ ζὲ ὑικμῦιεκ, Σηαονόκ ηὸκ Τμῦ Κονίμο. 

 

Τμὺξ ηῷ ζδιείῳ Σμο ἑαοημύξ ζδιεζμῦκηαξ, ηῶκ παβίδςκ θοηνμῦζαζ 

ημῦ  ζηόημοξ, Σηαονέ ημῦ Κονίμο δζὰ ημῦ ζμῦ ζδιείμο. 

 

Θενηόθηνλ 

 Τμῦ Βαζζθέςξ ηῶκ Οὐνακῶκ ηὴκ Μδηένα, ηαὶ Σηαονόκ Τμῦ 

Σςηῆνμξ ἐκ  πίζηεζ, πάκηεξ πνμζηοκμῦιεκ, ὥζπεν ημζκμύξ 

πνμζηάηαξ. 
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᾿ῼδὴ ζ’. Ὁ εἱξκόο«Κπξίσο Θεoηόθoλ». 

 Ἥκ θένς ζμζ ἐη πόεμο, δέδζζκ Κονίμο, δέλαζ Σηαονέ, ηαὶ ηὴκ πάνζκ 

πανάζπμο πζζηῶξ, ζὲ πνμζηοκμύκηζ ἐκ πίζηεζ ηαὶ ιεβαθύκμκηζ. 

 

Σδιεῖμκ κζηδθόνμκ, πάκηεξ μἴδαζί ζε, μἱ δζὰ Σμῦ ανααεῖα ηαὶ κζηάξ 

αὐηῶκ, ζὺκ εὐθααείᾳ θααόκηεξ, ηαὶ ιεβαθύκμοζζ. 

 

Τὸ παῖνε ημῦημ ηέθμξ, ημῦ ιζηνμῦ ιμο ὕικμο, ημῦ δζὰ ζμῦ 

κζηδθόνμο ὀθεέκημξ Σηαονμῦ, δέλαζ Φνζζηέ ιμο ηὸ παῖνε, ηαὶ δίδμο 

ιμζ ηὰ πανιόζοκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ εέθς ζζςπῆζαζ ηὰ ηῆξ Θεμηόημο, ηαὶ ηὸκ Σηαονόκ ιὴ ηδνύηηεζκ, 

ὅξ ζηέπεζ πζζημύξ• μὐ ζζςπῶ, ἀθθὰ θέβς, εἰ ηαὶ ἐζίβδζα. 

 

῎Αμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο … 

 

Τὸκ Σηαονὸκ ηὸκ ηίιζμκ ημῦ Φνζζημῦ, ζήιενμκ ἐη πόεμο 

πνμζηοκήζςιεκ εὐθααῶξ, ηαί ἐκ ηαηακύλεζ αμήζςιεκ ζοιθώκςξ, 

Σηαονέ γςῆξ ηὸ λύθμκ πζζημύξ ζηενέςζμκ. 

 

Πάκηεξ πνμζηοκμῦιεκ πακεοθααῶξ, ηαί θόαῳ ηαὶ πόεῳ, ζὺκ ἀβάπῃ 

ηε  ηαὶ πανᾷ, ηζιῶκηεξ ὑικμῦιεκ ηὸ πακάβζμκ λύθμκ, πείθεζζκ 

ἀκαλίμζξ  ηαηαζπαγόιεκμζ. 

 

Σηῆπηνμκ ἁβζόηαημκ ημῦ Φνζζημῦ, γςδθόνμκ λΰθμκ, ἱενέςκ ἡ 

ηαθθμκή, Βαζζθέςκ κῖημξ, ζηήνζβια ὀνεμδόλςκ, πάκηαξ ημὺξ ζέ 

ηζιῶκηαξ, Σηαονέ δζάζςζμκ. 

 

Ἄθαθα ηὰ πείθδ ηῶκ ἀζεαῶκ, ηῶκ ιὴ πνμζηοκμύκηςκ ηὸκ Σηαονόκ 

ηὸκ γςμπμζόκ, ηὸκ ἁβζαζεέκηα Αἵιαηζ ηῷ πακζέπηῳ, Φνζζημῦ Τμῦ 

γςμδόημο ὅκ  ιεβαθύκμιεκ. 
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Ὥζπεν ηὴκ ράιιμκ ηῶκ εαθαζζῶκ, ὑπὲν ἀνζειόκ ηε ηῶκ ἀζηένςκ 

ημῦ Οὐνακμῦ, ιόκμξ ἁιανηήζαξ ηαὶ ιόκμξ ηαηεηνίεδκ, ὦ Γέζπμζκα 

ημῦ Κόζιμο, ζύ ιε δζάζςζμκ. 

 

Πᾶζαζ ηῶκ Άββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνoιε Κονίoο, Άπoζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, oἱ ῞Αβζoζ πάκηεξ ιεηὰ ηῆξ Θεoηόηoο, πoζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηὸ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Σξηζάγηνλ… 

 

Σξνπάξηνλ. ἦρνο αʹ. 

Σῶζμκ, Κύνζε, ηὸκ θαόκ ζμο, ηαὶ εὐθόβδζμκ ηὴκ ηθδνμκμιίακ ζμο, 

κίηαξ ημῖξ Βαζζθεῦζζ ηαηά ααναάνςκ δςνμύιεκμξ, ηαὶ ηὸ ζὸκ 

θοθάηηςκ δζὰ ημῦΣηαονμῦ ζμο πμθίηεοια. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο Βʹ. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Λάιρμκ θῶξ ἀπνόζζημκ ἡιῖκ• ἔνβμκ βὰν ἐζιὲκ ηῶκ πεζνῶκ ζμο, 

πάκηεξ Φνζζηέ Βαζζθεῦ· κίηδ δὲ ζηεθάκςζμκ, ημὺξ ζὲ ὑικμῦκηαξ 

πζζηῶξ, ηαη’ ἐπενῶκ ἀμνάηςκ ηε, ηαὶ ὁναηῶκ ἅια, ηεῖπμξ ηαὶ 

ὀπύνςια, ἰζπὺκ ηαὶ ἄζοθμκ, ὄθαμκ ηὸκ Σηαονὸκ ζμο πθμοημῦκηαξ, 

Σῶηεν, ὁ ηὴκ ἄθεμνμκ ιήηνακ, ὑπμδὺξ ἀννήηςξ ηῆξ Θεόπαζδμξ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Γη΄ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ, ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. 




