
[254] 

 

24 επηεκβξίνπ Παξάθιεζε εηο ηελ 

Τπεξαγίαλ Θενηόθνλ ηελ ζαπκαηνπξγόλ 

Μπξηηδηώηηζζαλ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ κνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 

ΡΜΒ’ (142) Φαικόο. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεόξ Κύνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκμξ ὁ ἐνπόιεκμξ ἐκ 

ὀκόιαηζ Κονίμο.(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                     Ἦρνο δ’. Ο ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Τκ Κοεδνίςκ δεῦηε ἅπακ ηό πθῆεμξ, ηῆξ Θεμηόημο ηῶ πακζέπηῳ 

ηειέκεζ πακεοθααώξ πνμζέθεςιεκ ηναοβάγμκηεξ˙ θύθαηηε ηήκ 

κῆζμκ ζμο, ηήκ πανμῦζακ Πανεέκε, ηκ ἐκ αίῳ εθίρεςκ, ηαί 

πακημίαξ ακάβηδξ˙ ὅηζ ηῆ ζή Εἰηόκζ ἐκ πανά, Μονηζδζώηζζζα, 

ζπεύδεζ ἑηάζημηε. 

Γόμα. Σό αὑηό. Καί λύλ. Ὅκνηνλ. 

Ἐκ ηῆ εὑνέζεζ ηῆξ ζεπηῆξ ζμο Εἰηόκμξ, ἀκεζημιώεδ δαρζθξ ἐκ 

Κοεήνμζξ, ηκ ζκ πανίηςκ ηνήκδ, ακελάκηθδημξ˙ ανύεζ βάν 

ἰάιαηα, ημῖξ πνμζηνέπμοζζ πύδδκ, παύεζ δε κμζήιαηα, ηαί ηζκδύκςκ 

θοηνμῦηαζ, ημύξ ἐλαζημῦκηαξ ὅθδξ ηῆξ ροπῆξ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ, 

ηήκ πάνζκ ζμο. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

Καὶ ὸ Κακώκ μὐ ἡ ἀηνμζηζπίξ. 

«Σε Μονηζδζώηζζζα ἐπζαμιαζ. Γεναζίιμο. 

                 ᾨδή ἀ’. Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 
Σςηήνζμκ ζηέπδκ ηαί ἀνςβόκ, ἡ κῆζμξ Κοεήνςκ, εοναιέκδ ζε 

εαοιαζηξ, ηῆ ζή πνμζηαζίᾳ ηαηαθεύβεζ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ. 
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Ἐθάκδξ πμζιέκζ ηῶ εὐζεαεῖ, ηαί ηήκ ζήκ Εἰηόκα, ἀπεηάθοραξ ηήκ 

ζεπηήκ ἀθθά ηαί κῦκ θάκδεζ αΰθςξ, ηαί πζζ δίδμο, Πανεέκε, ηήκ 

πάνζκ ζμο. 

Μονίςκ ἠλίςζαξ ἀβαεκ, ηήκ κῆζμκ Κοεήνςκ, δμῦζα ηαύηῃ ὡξ 

εδζαονόκ, ηήκ ζήκ πανζηόανοημκ Εἰηόκα, πάνζκ ηαί ἔθεμξ πζζ 

αθοζηάκμοζα. 

Ὑρίζημο Μδηένα ζε ζοιπαεῆ, εἰδώξ ζμζ πνμζηνέπεζ, ηήκ ῥζζκ, 

μὕηςξ ἡιξ πανάθοημξ εοθααώξ˙ ἀθθ’ ὡξ ημύηῳ δέδςηαξ πάζδξ 

κόζμο ἀπάθθαλμκ. 

                            ᾨδὴ γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ῥζζκ κέιμοζα Κόνδ, ημῖξ ἐκ δεζκμῖξ πάεεζζ, ηόκ ἡιζπθδβία 

παεόκηα, λέκςξ ἰαηνεύζαξ˙ ὅεεκ εενάπεοζμκ, ηαιμῦ, ηό ἄθβμξ 

Πανεέκε, ηαί ὑβείακ δίδμο ιμζ, ροπῆξ ηαί ζώιαημξ. 

Τήκ ὁνιήκ ὡξ πάθαζ, ηκ πεζναηκ ἤθαζαξ, ηκ ἐπζδναιόκηςκ 

Πανεέκε, ηαηά ηῆξ κήζμο ζμο, μὕηςξ ἀπέθαζμκ, ηήκ ηαε’ ἡικ ηκ 

δαζιόκςκ, παθεπήκ ἐπήνεζακ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ἱθαζιόκ ηαί εἰνήκδκ, ηαί ηκ δεζκκ θύηνςζζκ, ημῖξ ἐββύξ ηαί 

πόννς πανέπεζξ, Μονηζδζώηζζζα˙ ὅηζ ηό ὄκμια, ηό ζόκ πδβῇ 

εὐθνμζύκδξ, πέθεζ ημῖξ πνμζηνέπμοζζ, ηῆ ἀκηζθήρεζ ζμο. 

Δςνεκ ζμο ἁβίςκ, ὡξ ἀθδεξ ἔδεζλαξ, ηόκ ἐκ Μονηζδίμζξ καόκ ζμο, 

ηνμοκόκ ἀηέκςημκ, Μονηζδζώηζζζα˙ πξ βάν πνμζηνέπςκ ἐκ ημύηῳ, 

πάζδξ ἀπαθθάηηεηαζ, θύπδξ ηαί ιάζηζβμξ. 

Δζάζςζμκ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ Θεμβεκκήημν, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζικ ηε ηαί εθίρεςκ ημύξ πνμζζόκηαξ ηῆ εεία ζμο πνμζηαζία. 

Ἐπίαθερμκ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ, ἐκ εὐιεκεία, ημύξ ἐκ πίζηεζ ηῶ 

ζ κα ηαηαθεύβμκηαξ, ηαί πζζ δίδμο ὑβείακ ηαί ζςηδνίακ. 

                             Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

                             Ἦρνο β’. Σά ἄλσ δεηῶλ. 
Τήκ ηθῆζζκ ηήκ ζήκ, πζζηξ ἐπζηαθμύιεκμζ ἐη αάεμοξ ροπῆξ, πάζδξ 

πανάξ πθδνμύιεεα, ηαί θύηνςζζκ εὑνίζημιεκ, ηκ ἐκ αίῳ δεζκκ 

πενζζηάζεςκ. Ἀθθ’ ὦ Μονηζδζώηζζζα, ἡικ ηάξ αἰηήζεζξ πθήνμο 

πάκημηε. 
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                          ᾨδή δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἱθανξ ὡξ ηεεέαζαζ, πθήνδξ ζοιπαεείαξ ημῖξ ηζκδοκεύμοζζ, ηῆξ 

αὑηῆξ ιεηάδμξ πάνζημξ, ημῖξ ζε ἀκοικμῦζζ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ὡξ πθμῖμκ δζέζςζαξ, ἐη ημῦ εαθαηηίμο πκζβιμῦ, Πακάπνακηε, μὕης 

πνόθεαζμκ ηαί θύηνςζαζ, ηῆξ κῦκ ἐπεθεμύζδξ ἡιῖκ εθίρεςξ. 

Τκ Κοεήνςκ ἡ κῆζμξ ζε, ἄβνοπκμκ πνμζηάηδκ, Πανεέκε, 

ηέηηδηαζ˙ ὅεεκ παίνεζ ηῆ Εἰηόκζ ζμο, ηαί ηά ζά ηδνύηηεζ λέκα 

εαύιαηα. 

Ἰδμύ πάκηεξ πνμζηνέπμιεκ, ηῆ ζή πακαβία Εἰηόκζ, Ἄπνακηε, ἶκα 

θάαςιεκ αμήεεζακ, ἐη ηῆξ ζήξ ηαπείαξ ἀκηζθήρεςξ. 

                         ᾨδὴ ἕ’. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηέπαζμκ ἡιξ ἐκ ηῆ ζηέπδ ηῆξ ζήξ πάνζημξ, ὡξ ἐζηέπαζαξ ηήκ 

κῆζμκ ζμῦ πόηε, ἐη πακώθμοξ θμζιζημῦ, Μονηζδζώηζζζα. 

Σαέζμκ ηά πζηνά, ηαε’ ἡικ ἐπενμῦ ημλεύιαηα, ὡξ ηαηέζαεζαξ 

πόηε ηκ ηεναοκκ, ηόκ ὀθέενζμκ ζηδπηόκ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ἄκμζλμκ ηαί κῦκ, ηήκ πδβήκ ηῆξ ζήξ πνδζηόηδημξ, ηαί ἐπόιανδζμκ 

ὡξ πάθαζ ημῖξ πζζημῖξ, ηκ πανίηςκ ζμο ηά ῥεῖενα ηά βθοηύννμα. 

Ἔπεζ ἡ κδζίξ, ηκ Κοεήνςκ ηήκ Εἰηόκα ζμο, ὡξ ἐπέββομκ ηῆξ ζήξ 

επζζημπήξ˙ δζά ημῦημ ἐκ ζμζ παίνμοζζ Κοεήνζμζ. 

                            ᾨδὴ ζη’. Σήλ δέεζηλ. 

Πανάδεζζμξ κμδηόξ ἀκεδείπεδ, ὁ θαιπνόξ ἐκ Μονηζδίμζξ καόξ ζμο, 

ηαεάπεν λύθμκ γςῆξ ἔπςκ ιέζμκ, ηήκ εαοιαζηήκ ζμο Εἰηόκα, 

Πακάπνακηε, ἐλ ἦξ ὑβείακ ηαί γςήκ, μἱ κμζμῦκηεξ ηνοβκηεξ 

ὑικμῦζζ ζε. 

Ἰθύμξ θεμνμπμζκ κμζδιάηςκ, ηαί πμζηίθςκ παθεπκ 

ζοιπηςιάηςκ, ῥῦζαζ ἡιξ ηῆ εενιή ζμο πνεζαεία, Μονηζδζώηζζζα 

Κόνδ Πακύικδηε, ἡ ἀπαθθάλαζα πμθθμύξ, ἐη ηζκδύκςκ ηαί πόκςκ 

ηαί εθίρεςκ. 
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Βμηαζ ἡ ζή αμήεεζα ὄκηςξ, Κοεδνίμζξ ἐιθακξ πανά πάκηςκ˙ 

ἀθθά ηαί πζζ αμήεεζ ηαπέςξ, ημῖξ ἀθθαπμῦ πνμζθςκμῦζζ ηήκ 

ηθήζίκ ζμο, ηαί δίδμο ημύημζξ ζοιπαεξ, ηά ζςηήνζα Κόνδ 

αἰηήιαηα. 

Οἱ κόζςκ ηαηαηνοπόιεκμζ πόκμζξ, ηαί ζηεκμύιεκμζ ἀκάβηαζξ ηαί 

θύπαζξ, ἐκ ηαηακύλεζ πνμζπέζςιεκ πάκηεξ, ηῆ ηῆξ Πανεέκμο Εἰηόκζ 

ηναοβάγμκηεξ˙ Μονηζδζώηζζζα Ἀβκῇ, δόξ ἡιῖκ ηήκ εενιήκ ζμο 

αμήεεζακ. 

Δζάζςζμκ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ, Θεμβεκκδημν, πάζδξ αθάαδξ ηαί 

πεζναζικ ηε ηαί εθίρεςκ, ημύξ πνμζζόκηαξ ηῆ εεία ζμο πνμζηαζία. 

Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ακενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηκ 

ἡιενκ ηεημῦζα, δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 

                      Αἴηεζηο θαί Κνληάθηνλ. 

                    Ἦρνο β’. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τκ Κοεδνίςκ πνμζηάηζξ ηαί ἔθμνμξ, πακηόξ ημῦ ηόζιμο δε ιέβα 

πνμζθύβζμκ, ὑπάνπεζξ, Ἀβκῇ Ἀεζπάνεεκε, Μονηζδζώηζζζα, πζζ 

πανέπμοζα, ηήκ ζήκ ὀλοηάηδκ ἀκηίθδρζκ. 

Πνμηείιεκμκ. 

Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηνο ζνπ ἐλ πάζῃ γελεά θαί γελεά. 

ηίρ. ηό πξόζσπνλ ζνπ ιηηαλεύνπζηλ νἱ πινύζηνη ηνῦ ιανῦ. 

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

Ἐκ ηαῖξ ἡιέναζξ ἐηείκαζξ, ἀκαζηζα Μανζάι ἐπμνεύεδ εἰξ ηήκ 

ὀνεζκήκ ιεηά ζπμοδῆξ εἰξ πόθζκ Ἰμύδα, ηαί εἰζῆθεεκ εἰξ ηόκ μἶημκ 

Ζαπανίμο ηαί ἠζπάζαημ ηήκ Εθζζάαεη. Καί ἐβέκεημ ὡξ ἤημοζεκ ἡ 

Εθζζάαεη ηόκ ἀζπαζιόκ ηῆξ Μανίαξ, ἐζηίνηδζε ηό ανέθμξ ἐκ ηῆ 

ημζθία αοηήξ˙ ηαί ἐπθήζεδ Πκεύιαημξ Ἀβίμο ἡ Εθζζάαεη ηαί 

ἀκεθώκδζε θςκή ιεβάθδ ηαί είπεκ˙ Εὐθμβδιέκδ ζύ ἐκ βοκαζλί ηαί 

εὐθμβδιέκμξ ὁ ηανπόξ ηῆξ ημζθίαξ ζμο. Καί πόεεκ ιμζ ημῦημ ἶκα 

ἔθεῃ ἡ ιήηδν ημῦ Κονίμο ιμο πνόξ ιε; Ἰδμύ βάν ὡξ ἐβέκεημ ἡ θςκή 

ημῦ ἀζπαζιμῦ ζμο εἰξ ηά ὦηα ιμο, ἐζηίνηδζε ηό ανέθμξ ἐκ 

ἀβαθθζάζεζ ἐκ ηῆ ημζθία ιμο. Καί ιαηανία ἡ πζζηεύζαζα ὅηζ ἔζηαζ 

ηεθείςζζξ ημῖξ θεθαθδιέκμζξ αὑηῇ πανά Κονίμο. Καί εἶπε Μανζάι ˙ 

Μεβαθύκεζ ἡ ροπή ιμο ηόκ Κύνζμκ ηαί δβαθθίαζε ηό πκεῦια ιμο ἐπί 

ηῶ Θε ηῶ Σςηῆνζ ιμο, ὅηζ ἐπέαθερεκ ἐπί ηήκ ηαπείκςζζκ ηῆξ 

δμύθδξ αὑημῦ. Ἰδμύ βάν ἀπό ημῦ κῦκ ιαηανζμῦζζ ιε πάζαζ αἱ βεκεαί 
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˙ ὅηζ ἐπμίδζε ιμζ ιεβαθεία ὁ δοκαηόξ ηαί ἅβζμκ ηό ὄκμια αὑημῦ. 

Ἔιεζκε δε Μανζάι ζύκ αὑηῇ ὡζεί ιήκαξ ηνεῖξ ηαί ὑπέζηνερεκ εἰξ 

ηόκ μἶημκ αὑηῆξ. 

Γόμα.Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηά πθήεδ, 

ηκ ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί λύλ.Ταῖξ ηῆξ Πακαπνάκημο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηά 

πθήεδ, ηκ ἐικ ἐβηθδιάηςκ. 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρ.Διέεζόλ κε ὁ Θεόο…  

Μέβα ηαηαθύβζμκ, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ, πακηόξ πζζημῦ πέθδκαξ, 

ηαί δόλα ηαί ηαύπδια ηαί δζάζςζια˙ ζοιπαεξ πάκηαξ βάν, 

πάκημηε πνμθεάκεζξ, ημύξ θςκμῦκηαξ ηό ζόκ ὄκμια, ηαί δίδςξ, 

Ἄπνακηε, ηῆξ ιδηνζηῆξ ἀβαεόηδημξ, ηήκ πάνζκ ηαί ηό ἔθεμξ, ηαί ηκ 

δςνεκ ηά βκςνίζιαηα, ημῖξ ἐκ ἀζεεκείαζξ, ηαί θύπαζξ ηαί ηζκδύκμζξ 

παθεπμίξ˙ ὅεεκ ηήκ ζήκ ιεβαθύκμιεκ πνόκμζακ ζῳγόιεκμζ. 

                        ᾨδὴ δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡξ ἐννύζς πμθθάηζξ, παθεπῆξ ἀκμιανίαξ, Ἀβκῇ, ηά Κύεδνα, μὕης 

ημύξ εείμοξ ὄιανμοξ, ηκ μἰηηζνικ Κονίμο, ηαῖξ θζηαῖξ ζμο 

οέηζζεκ, ημῖξ ἀκοικμῦζζκ ἀεί, ηά λέκα εαύιαηά ζμο. 

Μεβαθύκεζ ζμο, Κόνδ, ηά πμθθά ιεβαθεία ἡ κῆζμξ Κύεδνα˙ 

αὐηόπηζξ βάν ηοβπάκεζ, ηκ εὐενβεζζκ ζμο ἆξ πανέπεζξ ἑηάζημηε, 

ημῖξ εὐζεαέζζ πζζημῖξ, ἀθθά ηαί ἀθμπίζημζξ. 

Ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ, ἀκςηένμοξ ζοκηήνεζ Μονηζδζώηζζζα, ημύξ 

πίζηεζ πνμζζόκηαξ, ηῆ εεία ζμο πνεζαείᾳ, ὡξ πμθθάηζξ δζέζςζαξ, 

ημύξ πνμζεθεόκηαξ πζζηξ, ηῆ εεία ζμο Εἰηόκζ. 

Ἰεοκόιεκμζ, Κόνδ, ἁθζεῖξ ἐκ εαθάζζῃ μἱ ηζκδοκεύζακηεξ, ηῆ εεία 

πάνζηζ ζμο, ἐζώεδζακ εακάημο˙ ηαί ἡιξ ηακῦκ ἴεοκμκ, ἐπί θζιέκζ 

Ἀβκῇ, ηκ εείςκ εεθδιάηςκ. 

                                 ᾨδὴ ἡ’. Σόλ Βαζηιέα. 

Γθώζζδξ ἀπᾴζῃξ, Μονηζδζώηζζζα, πέθεζ, ηό ζόκ ὄκμια ιεθέηδια ηό 

ιέβα˙ πζζ βάν πανέπεζξ, ζςηδνζώδεζξ δόζεζξ. 
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Ἔζςζαξ παῖδα, ἐλ ὕρμοξ, Κόνδ, πεζόκηα, ηόκ θςκήζακηα ηήκ ζήκ 

ἀβίακ ηθήζζκ˙ μὕης ηάιε ζζμκ, ηῆξ ημῦ ἐπενμῦ ιακίαξ. 

Ῥζζκ ἐθεῦνμκ Μονηζδζώηζζζα Κόνδ, ηαί πανάθνμκεξ ἐκ ηῶ ζεπηῶ 

κα ζμο˙ ὅεεκ ηάιε νζμκ, ηῆξ ἔκδμκ ἀζεεκείαξ. 

Ἀζεεκδιάηςκ πμθοεζδκ ὡξ ἰάζς, ημύξ πνμζηνέλακηαξ ηῆ εεία 

ἀνςβή ζμο, μὕηςξ ἴαζαζ ιμο ηήκ ροπζηήκ ὀδύκδκ. 

                           

                           ᾨδὴ ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ.  
Σεζζιμῦ ηαί ἀκμιανίαξ, ηαί πακημίςκ κόζςκ, ηκ Κοεδνίςκ, ηήκ 

κῆζμκ δζάζῳγε, Μονηζδζώηζζζα Κόνδ ἀκαηεζιέκδκ ζμζ. 

Ιθές ὄιιαηζ ζμο, ἴδε ημύξ ἑζηηαξ, πακεοθααξ ηῆ ἀβία Εἰηόκζ ζμο, 

ηαί ηάξ θςκάξ ημύηςκ δέλαζ Μονηζδζώηζζζα. 

Μονζίκδξ ἐκ ημῖξ ηθάδμζξ, εὑνέεδ ἡ Εἰηώκ ζμο, Μονηζδζώηζζζα 

ὅεεκ ὠκόιαζηαζ, ηαί κμδηόκ ιύνμκ θένεζ ηκ πανζζιάηςκ ζμο. 

Ὁθόθςημξ ὁνηαζ, ὁ ἐκ Μονηζδίμζξ, Μονηζδζώηζζζα, ἅβζμξ μἰηόξ 

ζμο, ὡξ πεπθδζιέκμξ ηῆξ δόλδξ ηκ ιεβαθείςκ ζμο. 

Ὑρίζημο ὡξ ηαεέδνα, Κεπανζηςιέκδ, ἀπό ημπνίαξ παεόκηα˙ 

ἀκύρςζμκ, Μονηζδζώηζζζα, ηάιε ηόκ δμῦθμκ ζμο. 

 

Άλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ, ιαηανίγεζκ ζε ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ ηαί Μδηένα ημῦ Θεμῦ ἡικ. Τήκ 

ηζιζςηένακ ηκ Χενμοαείι, ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηκ 

Σεναθείι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ ζε ιεβαθύκμιεκ. 

Χαίνμζξ, ηκ Κοεήνςκ ἡ ἀνςβόξ, ηαί ηαύπδια ιέβα, ηαί βθοηεία 

ηαηαθοβή˙ παίνμζξ ὀνεμδόλςκ ηαπείᾳ πνμζηαζία, Εὐθμβδιέκδ Κόνδ 

Μονηζδζώηζζζα. 

Πάθαζ ὡξ ἀκεῦνε ηῆ ζή ὀιθή, ἐκ ηθάδμζξ ιονζίκδξ, ηήκ Εἰηόκα ζμο 

ηήκ ζεπηήκ, ὁ πμζιήκ Πανεέκε, ἐκ εὐθνμζύκδ εεία, αὑηήκ 

Μονηζδζώηζζζακ ἐπςκόιαζε. 
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Νόζμοξ εεναπεύεζξ ηάξ παθεπάξ, ηεναοκμύξ δζώηεζξ, ἀκμιανίακ 

θύεζξ δεζκήκ˙ ὡξ ὄκηςξ ιεβίζηῃ, ἡ δόλα ηαί ἡ πάνζξ, ηαί ἡ ζεπηή ζμο 

ηθῆζζξ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ὤθεδ ἰαηνεῖμκ πκεοιαηζηόκ, ὁ ἐκ Μονηζδίμζξ, εεῖμξ μἰηόξ ζμο ηαί 

ζεπηόξ˙ ροπκ βάν ἰηαζ ηαί ηκ ζςιάηςκ πάεδ, ηῆ ζή ἐπζζηζάζεζ, 

Μονηζδζώηζζζα. 

Ἅπακηαξ πνμθεάκεζξ ὡξ ζοιπαεήξ, ημύξ ἐκ ημῖξ ηζκδύκμζξ, ηαί ημύξ 

πέθαξ ηαί ημύξ ιαηνάκ, ηαί ημύημζξ πανέπεζξ αμήεεζακ ηαπεῖακ 

ὑικμῦκηαξ ζμο ηήκ πάνζκ, Μονηζδζώηζζζα. 

Τμύξ ἐλαζημοιέκμοξ ἀπό ροπῆξ, ηῆξ ζήξ, Θεμηόηε, ἀκηζθήρεςξ ηήκ 

ἰζπύκ, ζῶγε πάζδξ αθάαδξ, ηαί πάζδξ δοζπενείαξ, ὡξ Μήηδν ημῦ 

ἐθέμοξ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ἠθίμο ηῆξ δόλδξ ημῦ κμδημῦ, Τῆξ Δζηαζμζύκδξ, ἀπαζηνάρακημξ ημῖξ 

ἐκ βῆ, ημῦ πάκηςκ Δεζπόημο, Κονίμο ηαί Σςηῆνμξ, Μήηδν ὑπάνπεζξ 

ὄκηςξ, ἡ Παιιαηάνζζημξ. 

Σςηῆνα ἡ ηέλαζα ηαί Θεόκ, πακημίςκ ηζκδύκςκ, δζαζῴγεζξ ηαί 

ζοιθμνκ, αἱνέζεςξ πθάκδξ, ζπίζιαημξ ηῆξ ιακίαξ, ἐκ ηάπεζ 

ἀπαθθάηηεζξ, Μονηζδζώηζζζα. 

Ο πάκηςκ ἁβίςκ ηάξ ἀνεηάξ, ἀεί ὑπενααίκςκ, ὡξ ὁ Κύνζμξ ηαί Θεόξ, 

Μδηένα ζμο εείακ, ζεικήκ Ὑπεναβίακ, πνόζδελαζ δοζςπμῦζακ, 

Μονηζδζώηζζζακ. 

Νεόηδηα ζῴγμοζα ὦ Ἀβκῇ, ἀκενώπμοξ ὡνίιμοξ, μἴημοξ κέμοξ 

εεμζεαεῖξ, ηαί ηίιζμκ βῆναξ, δζαθοθάηηεζκ ζπεύδεζξ, Κονία ηκ 

Ἀββέθςκ, Μονηζδζώηζζζα. 

Πάζαζ ηκ ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηόθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ, ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιξ. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 



[261] 

 

θαί ηά Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐθέδζμκ ἡιξ, Κύνζε, ἐθέδζμκ ἡιξ…. 

Γόμα.Κύνζε ἐθέδζμκ ἡιξ…Καί λῦλ.Τῆξ εὐζπθαπκίαξ ηήκ πύθδκ 

ἄκμζλμκ ἡιῖκ…. 

                         

                             40 Κύξηε ειέεζνλ 

                        

                       Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ ημύξ πνμζηνέπμκηαξ εενιξ, ηῆ ζή πνμζηαζία Πανεέκε 

Μονηζδζώηζζζα, ηαί ηήκ πανζηόανοημκ Ἁβκήκ Εἰηόκα ζμο, 

πνμζηοκμῦκηαξ ἐη πίζηεςξ, ἐη πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαί κόζςκ, ηαί 

εθίρεςκ ἀηνώημοξ θύθαηηε, ἄθεζζκ πηαζζιάηςκ αἰημῦζα, ηαί 

εἰνήκδκ κέιμοζα πζζ, ημῖξ ηά ιεβαθεῖα ζμο δμλάγμοζζκ. 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ Σμο, ηαὶ θύηνςζαζ 

ἡιξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Τὴκ πζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ Σὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θύθαλόκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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