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28 Σεπηεκβξίνπ Παξάθιεζηο  Οζίνπ 

Χαξίησλνο ηνπ νκνινγεηνύ 
 
Φ. Μπνχζηα.  

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 

 

ηὸ Κύξηε Εἰζάθνπζνλ, κεζ’ ὅ ηφ· Θεὸο Κχξηνο, ὡο ζπλήζσο θαὶ ηὸ 

ἑμῆο 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο 

Ὡο ἐλαξέηνπ βηνηῆο ἐθκαγεῖνλ, θαὶ ζεζαπξὸλ ὁκνινγίαο ζε πάληεο, 

ηηκῶκελ παλανίδηκε Φαξίησλ ζνθέ, ὅηη ράξηλ εἴιεθαο ρνξεγεῖλ ηνῖο 

ηηκῶζη, ζνῦ ηὰ θαηνξζψκαηα ηὴλ θαη’ ἄκθσ ὑγείαλ, θαὶ ζεξαπεχεηλ 

πάζε δνθεξά, ηαῖο ζαῖο ἀφθλνηο, πξὸο Κηίζηελ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε… 

 

 

Ὁ Ν΄ ςαικόο…. 

 

Ὁ θαλψλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Φαξίησλ καθάξηε, ραξίησζνλ 

Φαξαιάκπε. 

 

Ωδὴ α΄. Ἦρνο πι. Δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

 

Φαξίησλ ηνῦ Πλεχκαηνο ἐξαζηά, ζεφθξνλ Φαξίησλ, ηὸλ αἰηνῦληα 

παλεπιαβῶο, ηαῖο ζαῖο πξὸο Θεὸλ ζεξκαῖο πξεζβείαηο, θαὶ ἀζηγήηνηο 

ἐλ ηάρεη ραξίησζνλ. 

 

Ἀπαχζησο ἱθέηεπε ηὸλ Θεφλ, ηῆο ράξηηνο ῥεῖζξα, ραξηηψλπκε 

ἀζθεηά, ἡκῖλ ἐπνκβξῆζαη ηνῖο ἐλ ὕκλνηο, ζὲ ὡο θξνπλὸλ ζείαο 

ράξηηνο κέιπνπζη. 
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Ῥαλίζη δαθξχσλ ἀζθεηηθῶλ, Φαξίησλ ἀξδεχζαο, ηὴλ Φαξάλ ηε θαὶ 

ηῆο Σνπθᾶλ, ηὴλ ἔξεκνλ ηάρνο ἄξδεπζφλ κνπ, ηὸ ηῆο θαξδίαο 

πεηξῶδεο θαὶ ἄγνλνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἰάηξεπζνλ λφζνπο παληνδαπάο, Παξζέλε Μαξία, ηξπρνκέλσλ Σνπ 

νἰθεηῶλ, ὡο Μήηεξ ηνῦ πάλησλ δπλακέλνπ, ηὰ ἀιγεηλὰ ζεξαπεχεηλ 

λνζήκαηα. 

 

Ωδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 

 

Τῶλ Παζῶλ κνπ Φαξίησλ ηὸλ δνθεξὸλ ηάξαρνλ πξάυλνλ, ὁ ράξηηη 

ζείᾳ ἀπνηαμάκελνο, ηὰο ρακαηδήινπο ὁξκάο, θαὶ λνπλερῶο 

ἐλαζθήζαο, ὡο βξνηὸο ἰζάγγεινο, ὅπσο δνμάδσ ζε. 

 

Ὡο Μαξηχξσλ ἀθξφηεο ηνῦ βδειπξνῦ ἄξρνληνο, ηὴλ ὀθξὺλ 

ζπλέηξηςαο ζζέλεη κάθαξ ηνῦ Πλεχκαηνο, θαὶ λῦλ Φξηζηῷ 

παξεζηψο, Αὐηῷ πξεζβεχεηο ἀπαχζησο, ῥῦζαη ἐθ ηῆο δαίκνλνο, 

πιάλεο ζνὺο πξφζθπγαο. 

 

Νηθεθφξσο ηειέζαο ηὸλ ἐπὶ γῆο βίνλ ζνπ, ὡο ζπγθνηλσλὸο 

Ἀζινθφξσλ, θαὶ πλεπκαηέκθνξνο, Ὁζίσλ ὑθεγεηήο, Φαξίησλ 

ράξηζαη λίθαηο, θαη’ ἐρζξῶλ ηῆο πίζηεσο, ηνῖο ζὲ γεξαίξνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

 

Μεηξνπάξζελε Κφξε κεηὰ Θεὸλ ἄκαρνλ, ἔρνληεο πηζηνὶ Σὲ 

πξνζηάηηλ, θαὶ ἀληηιήπηνξα, θξάδνκελ· θφζκνπ ραξά, ἐθ ζπκθνξᾶο 

ἀλεθέζηνπ, ῥῦζαη ηνὺο ἐλ ᾄζκαζη, Σὲ κεγαιχλνληαο. 

 

Φαξίησζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο Φαξίησλ ζεκεηνθφξε, θαὶ δνρεῖα ηῆο 

παλζζελνῦο ἀλάδεημνλ ράξηηνο, ηνὺο ζπεχδνληαο πάληνηε ηαῖο ιηηαῖο 

ζνπ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ… 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄ . Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Φηιφμελνο ὤλ ἁπινῦο ηε θαὶ εὐπξφζηηνο, Φαξίησλ ζνθὲ πηζηῶλ 

θαξδίαο εὔθξαλαο, δηφ ζνη θξαπγάδνκελ· εὐθξαλζῆλαη πάληαο 

ἀμίσζνλ, ηῆο κπζηηθῆο ραξᾶο ηνῦ νὐξαλνῦ, πξεζβείαηο ηαῖο ζαῖο 

ζεξκαῖο πξὸο Κχξηνλ. 

 

 

Ωδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Ἀζπκίαλ ἐθδίσμνλ, ἀθ’ ἡκῶλ Φαξίησλ Φαξὰλ ἀγιάτζκα, ιπηδίνπ 

κάλδξαο θιέτζκα, θαὶ Σνπθᾶλ ηῆο Λαχξαο ζεκλνιφγεκα. 

 

Καιιηέξεκα ἅγηνλ, ὄκβξνπο ηῶλ αἱκάησλ θαὶ ηῶλ ἱδξψησλ ζνπ, ἐλ 

ἐξήκῳ ραίξσλ ἤλεγθαο, ηῷ Φξηζηῷ Φαξίησλ θφζκνπ ζηήξηγκα. 

 

Ἀπαζηξάπησλ ηνῖο ζαχκαζη, ζθφηνο ἐγθιεκάησλ θξηθηὸλ ἀπέιαζνλ, 

ἀθ’ ἡκῶλ ηῶλ πξνζθεπγφλησλ ζνη, ὄιβηε Φαξίησλ ζαπκαηφβξπηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ῥεῖζξα ὄλησο ἀθέλσηα, ἰακάησλ Μῆηεξ βιπδάλεηο ἅπαζη, ηνῖο 

ἀπαχζησο καθαξίδνπζηλ, εἰο αἰῶλά Σε ὡο ἀεηπάξζελνλ. 

 

Ωδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ἴδνηκη ζνθέ, ἀξσγφλ Σε θαὶ ζπιιήπηνξα, ἐλ θαηξῷ ἐπηθνξῶλ ηνῦ 

κηαξνῦ, ὦ Φαξίησλ Παξαθιήηνπ ἐλδηαίηεκα. 

 

Ἔξσηη Θενῦ, ηεηξσκέλνο ραξηηψλπκε, ἀπεηάμσ πᾶλ θζαξηὸλ θαὶ 

δπζσπεῖλ, εὗξεο ράξηλ ὑπὲξ πάλησλ ηὸλ ζὸλ Κχξηνλ. 

 

Φάξηλ εἰιεθψο, ἐθ Θενῦ ὡο Μάξηπο ἔλδνμνο, θαὶ Ὁζίσλ ἀθξνζίληνλ 

ιακπξφλ, θπγαδεχεηο ἀθ’ ἡκῶλ πάζε δπζίαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἄλσζελ ἡκᾶο, ζπκπαζῶο ἴδε Παλάρξαληε, ηνὺο πξνζθεχγνληαο ηῇ 

Σῇ ἐπηζθνπῇ, ὑπεξχκλεηε ινρεχηξηα ηνῦ Κηίζαληνο. 
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Ωδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

 

Ῥεφλησλ, ηνῦ ρακεξπνῦο ἀζηάηνπ ηε, θαὶ θζαξηνῦ Φαξίησλ βίνπ 

παξεῖδεο, ἐπηπνζήζαο ηῶλ ὄλησλ ἀθζάξησλ, δηὸ θαὶ δφμεο Φξηζηνῦ 

θαηεμίσζαη, πξεζβεχσλ πάληαο κεηαζρεῖλ, ηῆο ἐλ πφιῳ ἀιήθηνπ 

βηψζεσο. 

 

Ἱθέηεπε, ηὸλ Θεὸλ θαὶ Κχξηνλ, ὑπὲξ πάλησλ ηῶλ πηζηῶο ζε 

ηηκψλησλ, ὡο κνλνηξφπσλ ζνθὸλ πνδεγέηελ, θαὶ ἐξεκίαο ζηξνπζίνλ 

γιπθχιαινλ, ὅηη ἐλ βίνπ πεηξαζκνῖο, ζὲ Φαξίησλ πξνζηάηελ 

θεθηήκεζα. 

 

Τὴλ πάκθσηνλ, ἐθηεινῦληεο κλήκελ ζνπ, ραξηηψλπκε πηζηῶλ αἱ 

ρνξεῖαη, ἀλαβνῶκελ ζεκλὲ παηδνηξίβα, θαὶ ἐλαξέηνπ δσῆο ζεῖνλ 

ὄξγαλνλ, βνήζεη ἅπαληαο ἡκᾶο, ἀξεηῶλ ηὰο βαζκίδαο ἀλέξρεζζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο ἔκςπρνλ, ηνῦ Θενῦ παιάηηνλ, ἀπνιχηξσζηλ Ἀδάκ ηε θαὶ Εὔαο, 

θαὶ ἱθαζηήξηνλ θφζκνπ Σε Μῆηεξ, νἱ δηὰ Σνῦ ζεζσζκέλνη 

γηλψζθνληεο, ηὸ Φαῖξέ Σνη ηνῦ Γαβξηήι, εἰο αἰῶλα αἰῶλνο 

θξαπγάδνκελ. 

 

Φαξίησζνλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο Φαξίησλ ζεκεηνθφξε, θαὶ δνρεῖα ηῆο 

παλζζελνῦο ἀλάδεημνλ ράξηηνο, ηνὺο ζπεχδνληαο πάληνηε ηαῖο ιηηαῖο 

ζνπ. 

 

Ἄρξαληε… 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 

 

Τνῦ Ἰθνλίνπ βιαζηὲ εὐζαιέζηαηε, θαὶ ἐξεκίαο ιεηκὼλ εὐσδέζηαηε, 

Φαξίησλ ἰζάγγειε ἄλζξσπε, ἐθ ηῆο κειινχζεο κε Κξίζεσο 

ιχηξσζαη, ηὸλ πίζηεη θαὶ πφζῳ ηηκῶληά ζε. 

 

Πξνθείκελνλ: Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αὐηνῦ. 

 

Σηίρνο: Τη ἀληαπνδψζσκελ ηῷ Κπξίῳ πεξὶ πάλησλ ὧλ ἀληαπέδσθελ 

ἡκῖλ; 
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                    Εὐαγγέιηνλ· ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (ζη΄ 17-23) 

 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηφπνπ πεδηλνῦ, θαὶ ὄρινο 

καζεηῶλ Αὐηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺο ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο Ἰνπδαίαο 

θαὶ Ἱεξνπζαιὴκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τχξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἱ ἦιζνλ 

ἀθνῦζαη Αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λφζσλ αὐηῶλ, θαὶ νἱ 

ὀρινχκελνη ὑπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ, θαὶ ἐζεξαπεχνλην· θαὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἄπηεζζαη Αὐηνῦ, ὅηη δχλακηο παξ’ Αὐηνῦ ἐμήξρεην 

θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ Αὐηὸο ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο Αὐηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο Αὐηνῦ, ἔιεγε: Μαθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο θαὶ 

ὀλεηδίζσζη θαὶ ἐθβάισζη ηὸ ὄλνκα ὑκῶλ ὡο πνλεξὸλ ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξψπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλε ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνῦ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νὐξαλῷ. 

 

Δόμα  Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ… 

 

Καὶ λῦλ  Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ… 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. Β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο…. 

Ῥῦζαη ραξηηψλπκε, ηνὺο ἐθηεινῦληαο ζὴλ κλήκελ, θαὶ πηζηῶο 

πξνζηξέρνληαο, ἐλ πνηθίιαηο ζιίςεζη θαὶ θαθψζεζη, ηαῖο πξὸο ηὸλ 

Κχξηνλ, ζείαηο πξεζβείαηο ζνπ, εὐζηαιὲο Φαξίησλ Ὅζηε, ιχρλε ηῆο 

ράξηηνο, ὄξγαλνλ αὐηῆο παλαξκφληνλ, θαὶ ιίζε πνιπηίκεηε, ἵλα εἰο 

αἰῶλα γεξαίξσκέλ ζε, αἱ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ, ρνξεῖαη θαὶ ιακβάλσκελ 

ηαρχ, ῥῶζηλ ςπρῶλ πνιππφζεηνλ, θαὶ ζσκάησλ δχλακηλ. 

 

 

Ωδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Σθνηηζζέληα κε Πάηεξ, ἁκαξηήκαζη πιείζηνηο, Φαξίησλ ιάκπξπλνλ, 

ηὸλ πφζῳ πξνζηφληα, ηῇ ζείᾳ ράξηηί ζνπ, θαὶ ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληα· 

Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Οὐξαλφζελ ὁδήγεη, πξὸο λνκὰο ζείαο δφμεο ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, ὡο 

κὴ θεηζζέληα θφπσλ, αἱκάησλ θαὶ ἱδξψησλ, δηὰ πίζηηλ παλφιβηε, 

ἀιιὰ βνῶληα· Φξηζηέ, ζνὶ ὄλησο δφμα πξέπεη. 
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Νπρζεκέξνηο θακάηνηο, θαὶ ζπληφλνηο ιηηαῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ 

Παληάλαθηα, ρηηῶλα ἐμπθαίλσλ, παλάζπηινλ Φαξίησλ, ἀζηγήησο 

ἀλέθξαδεο· Ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξηηφβξπηε Μῆηεξ, ῥππσζεὶο ὁ Σὸο δνῦινο, πνηθίινηο πάζεζη, βνῶ 

Σνη· ἕγεηξφλ κε, ἐθ πηψζεσο ζαλάηνπ, ἵλα ὡο ἀεηπάξζελνλ, 

εὐινγεκέλε Ἁγλή, ἀπαχζησο ἀλπκλῶ Σε. 

 

Ωδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

 

Ἀζαλαζίαο, ζὲ ἐπηζηάκελνη πάληεο, ὦ Φαξίησλ εὐψδε ιεηκῶλα, ηῆο 

ὀζκῆο ῥπζζῆλαη, αἰηνχκεζα ζαλάηνπ. 

 

Ῥᾶλνλ Φαξίησλ, ζενραξίησηε θῆπε, ἀξεηῶλ ηὸλ ἀεί ζε ηηκῶληα, ηῆο 

ζῆο πξνζηαζίαο, ηαῖο ἱεξαῖο ῥαλίζηλ. 

 

Ἄζηξνλ Φαξίησλ, ζενεηδὲο ἀλαηεῖιαλ, ζείᾳ ράξηηη ἐθ ηνῦ Ἰθνλίνπ, 

αὔγαζνλ θαξδίαο, ηῶλ ζὲ ὑκλνινγνχλησλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λῦζνλ Παξζέλε ηῆο ἀλνκίαο δεζκνχο κνπ, ηὸλ ιπηῆξα ηῆο ἀξᾶο ἡ 

ηεθνῦζα, ηῆο ἀξραίαο θηίζηελ, θαὶ Κχξηνλ ηῆο δφμεο. 

 

Ωδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ἁγίαζνλ Φαξίησλ, ηνὺο ζὲ ἀλπκλνῦληαο, ὡο ἀζιεηῶλ εὐθιεῶλ 

ὑπνηχπσζηλ, θαὶ ἀζθεηῶλ ζενθφξσλ ἔλζενλ πξχηαληλ. 

 

Μὴ παχζῃ ἱθεηεχσλ, Ὅζηε Φαξίησλ, ηνῦ ἀκπειῶλνο Φξηζηνῦ βφηξπ 

πέπεηξε, ῥχεζζαη πάζεο ἀλάγθεο ἡκᾶο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Πξνζάγσλ ηῷ Κπξίῳ, ηφλδε ὕκλνλ Πάηεξ, ζεπηὲ Φαξίησλ Αὐηὸλ 

θαζηθέηεπε, ὅπσο ηῆο δφμεο ηῆο ἄλσ κέηνρνο γέλσκαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ηὸλ Θεὸλ ἀθξάζησο, Μῆηεξ ζπιιαβνῦζα, θαὶ ζσκαηψζαζα 

πξέζβεπε πάληνηε, ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη ἀφθλσο κεγαιπλφλησλ Σε. 
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Ἄμηόλ ἐζηη… Καὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

 

Φαίξνηο Ἰθνλίνπ ζενθηιέο, γφλε θαὶ ἐξήκνπ ἀδαπάλεηε ζεζαπξέ, 

ραίξνηο ηῆο ἐλζένπ, ὁκνινγίαο ἄζηξνλ, ἀείθσηνλ Φαξίησλ, ηέκελνο 

ράξηηνο. 

 

Τῆο θαθνπαζείαο δηὰ Φξηζηφλ, ζηίγκαηα βαζηάδσλ ἐπεπφζεζαο 

ἀζθεηῶλ, ηξίβνπο δηνδεῦζαη, Φαξίησλ ἐλ ἐξήκῳ, θαὶ θχαζνο 

γελέζζαη, ηῆο ζείαο ράξηηνο. 

 

Φαίξνηο ὁ δνκήησξ κνλῆο Φαξάλ, ιπηδίνπ κάλδξαο θαὶ ηῆο ιαχξαο 

Σνπθᾶλ ζνθέ, ράξηηνο ηακεῖνλ, Φαξίησλ ζεεγφξε, θαὶ κνλαδφλησλ 

θιένο, ζενεηδέζηαηνλ. 

 

Ἀζιεηῶλ Κπξίνπ ηὴλ θαιινλήλ, ζεῖνλ ὑπνθήηελ κνλνηξφπσλ θαὶ 

ἀξεηῶλ, ηὸλ ηεξπλὸλ ιεηκῶλα, Φαξίησλα ηὸλ κέγαλ, ἐλ ἀζθεηαῖο 

ἐξήκνπ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο εὐιαβῶο, ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη θαὶ 

δεηνῦληαο ζὴλ ἀξσγήλ, Ὅζηε Φαξίησλ, ραξίησζνλ θαὶ ζθεχε, ηνῦ 

Παξαθιήηνπ δεῖμνλ, πνιπηηκφηαηα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

 

Τξηζάγηνλ…. 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

 

Φαξηηψλπκε Πάηεξ ηῶλ ραξίησλ ηνῦ Πλεχκαηνο, αὐγαζζεὶο ἀθηῖζη 

ππξθφξνηο, ἄζηξνλ ὤθζεο ἀείθσηνλ, Φξηζηὸλ ὁκνινγήζαο γὰξ 

ζηεῤῥῶο, δηέιακςαο ζπληφλῳ πξνζεπρῇ, θαὶ ἀζθήζεη ἐλ ἐξήκῳ, 

Φαξίησλ ὅζελ πίζηεη ζνη θξαπγάδνκελ· Δφμα ηῷ ζὲ δνμάζαληη 

Φξηζηῷ, δφμα ηῷ ζὲ ζηεθαλψζαληη, δφμα ηῷ ζὲ ραξίησλ πνηακφλ, 

ἡκῖλ δσξήζαληη. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 



[313] 

 

 

Ἦρνο β΄. Όηε εθ  ηνπ μύινπ 

 

Φάξηλ, εἰιεθὼο παξὰ Θενῦ, Πάηεξ ζενθφξε Φαξίησλ, Ὁζίσλ θαὶ 

Ἀζιεηῶλ, ζέιαο πακθαέζηαηνλ, ηὸ δηαιάκςαλ θαηδξῶο, ηνῖο 

αἱκάησλ ζνπ ρεχκαζη, θαὶ ὄκβξνηο δαθξχσλ, ῥῦζαη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, 

ἐθ πάζεο ζιίςεσο, θαὶ εἰξεληθὴλ πνιηηείαλ, δψξεζαη ηνῖο κέιπνπζηλ 

ὕκλνηο, ηὰ ὑπεξθπᾶ ζνπ θαηνξζψκαηα. 

 

 

 

Δέζπνηλα πξφζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνχισλ Σνπ, θαὶ ιχηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θχιαμφλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Ἀκήλ. 
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