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2 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Κππξηαλνύ θαη Αγίαο Ινπζηίλεο 

 

Γηεπρώλ… 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ. ηίρνο ἅ΄. Ἐμνκνινγεῖζζε ηῷ Κπξίσ, θαί ἐπηθαιεῖζζε ηό ὄλνκα 

ηό ἅγηνλ αηνῦ. 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ. ηίρνο β΄. Πάληα ηά ἔζλε ἐθύθισζαλ κέ, θαί ηῷ ὀλόκαηη Κπξίνπ 

ἠκπλάκελ αηνύο. 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ. ηίρνο γ΄. Παξά Κπξίνπ ἐγέλεην αὔηε, θαί ἔζηη ζαπκαζηή ἐλ 

ὀθζαικνῖο ἠκῶλ. 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο θαί ζηεξξόο Ἀζινθόξνο, Κππξηαλέ Ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ, θαί 

Ἰνπζηίλα Μάξηπο θαιιηπάξζελε, πάζεο ἠκᾶο ξύζαζζε, ζπκθνξᾶο θαί 

ἀλάγθεο, θαί ἐμ ἐπηζέζεσλ, ηνῦ δνιίνπ Βειίαξ, θαί βνεζεῖηε πάζη 

ζπκπαζῶο, ηνῖο ηξπρνκέλνηο, θαθία ηνῦ ὄθεσο. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Θείνπ πλεύκαηνο, ηή ρνξεγία, θῶο πξνζέιαβεο, ζενγλσζίαο, Κππξηαλέ 

θαηαηζρύλαο ηόλ δξάθνληα. θαί καξηπξίνπ ηόλ δξόκνλ δηήλπζαο, ζύλ 

Ἰνπζηίλε ὁκνύ ηή ζενθξνλη. κεζ’ ἤο πξέζβεπε, Σξηάδη ηή παλνηθηίξκνλη, 

δσξήζαζζαη ηό κέγα ἔιενο. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. 
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Θενηόθηνλ. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Ο ζησπήζσκελ πόηε, Θενηόθε… 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

Καί εζύο ςάιινκελ ηόλ Καλόλα, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. 

Ὠδή ἅ΄ Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Γπάο ηῶλ Ἁγίσλ παλεπθιεήο, Σξηάδα ηήλ ζείαλ, δπζσπήζαηε ἐθηελῶο, ὤ 

Κππξηαλέ ζύλ Ἰνπζηίλε, ἐθιπηξσζῆλαη ἠκᾶο πάζεο ζιίςεσο. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ὑςόζελ βξαβεύζαηε ἐθ Θενῦ, ηνῖο πεξηζρεζείζη, ηή θαθία ηνῦ 

δπζκελνῦο, ὤ Κππξηαλέ ζύλ Ἰνπζηίλε, ἀπαιιαγήλ θαί ηαρείαλ 

ἐθιύηξσζαη. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἀζιήζεη δνμάζαληεο ηόλ Υξηζηόλ, παζῶλ ἀδνμίαο, θαί θειίδσλ ηῶλ ηῆο 

ςπρῆο, ὤ Κππξηαλέ ζύλ Ἰνπζηίλε, ηνύο πξνζηόληαο κίλ ἐθθαζάξαηε. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

αξθόο ὁκνηώκαηη πέξ λνῦλ, ηεθνῦζα Παξζέλε, ηόλ σηήξα θαί 

Πνηεηήλ, αηόλ ἐθδπζώπεη Θενηόθε, πάληαο ζσζῆλαη ηνπο ζέ 

κεγαιύλνληαο. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο Ἁςίδνο. 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

σηεξίαο ιηκέλα, ηόλ ζόλ λαόλ ἔρνληεο πάζεο ηξηθπκίαο θαί δάιεο, βίνπ 

ξπόκεζα, Κππξηαλέ ἱεξέ, ηνύησ πξνζηξέρνληεο πίζηεη, θαί ηήλ ζήλ 

ἀληίιεςηλ, ἐπηθαινύκελνη. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ὡο ιαβόληεο ηήλ ράξηλ, παξά Θενῦ Ἅγηνη, ιύεηλ κεραλᾶο ηνῦ Βειίαξ, 

κῶλ δεήζεζη, Κππξηαλέ ἱεξέ, θαί Ἰνπζηίλα ζενθξνλ, ἐθ ηῆο ηνύηνπ 

ξύζαζζε, ἠκᾶο θαθώζεσο. 
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Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Εεισηᾶο θαιῶλ ἔξγσλ, βίσ ζεκλῶ δείμαηε, ηνύο εἰιηθξηλῶο πξνζηόληαο, 

ἠκῶλ ηή ράξηηη, Κππξηαλέ ἱεξέ, θαί Ἰνπζηίλα ζενθξνλ, ἱιαζκόλ 

αἰηνύκελνη, ἠκίλ θαί ἔιενο. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ὁ πεξηδνμνο ζξόλνο, ηό ηνῦ Θενῦ ζθήλσκα, Κεραξηησκέλε Παξζέλε, 

ζθεῦνο κέ ἔξγαζαη, δί’ ἐλαξέηνπ δσῆο, ηῆο ζετθῆο ρνξεγίαο, ηόλ ζεξκῶο 

πξνζηξέρνληα, πό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γηαζσζνλ Κππξηαλέ ζενθάληνξ ζύλ Ἰνπζηίλε, πάζεο βιάβεο θαί 

ἐπεξείαο ηνῦ ὄθεσο, ηνύο θαηαθεύγνληαο πόζσ κῶλ ηή ζθέπε. 

 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

Αἴηεζηο παξά ηνῦ ἱεξέσο θαί ηό Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

Πξεζβείαηο κῶλ, ἀπαύζησο ηεηρηδόκελνη, ἐρζξνῦ πνλεξνῦ, ηάο κεραλᾶο 

ἐθηξέπνκελ, Κππξηαλέ καθάξηε, Ἰνπζηίλα ηέ λύκθε ηνῦ Κηίζαληνο θαί 

δηά ηνῦην ηήλ ράξηλ κῶλ, εζήκσ ἐλ ζηόκαηη θεξύηηνκελ. 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ἱιαζκόλ ηέ θαί ἴαζηλ, θαί καγγαλεηῶλ παληνίσλ ἐθιύηξσζηλ, 

ἑμαηηήζαζζε καθάξηνη, ηνῖο πό ηήλ ζθέπελ κῶλ ζπεύδνπζη. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

πληξηβέληεο ηαῖο ζιίςεζη, θαί ηαῖο ἐπεξείαηο ηνῦ πνιεκήηνξνο, ηή 

πξεζβεία κῶλ ζπεύδνκελ, ὡο ἄλ ζπλνρῆο πηθξᾶο ξπζζείεκελ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἡ Μνλή κῶλ Ἅγηνη, ὤθζε ἰαηξεῖνλ πάζεο θαθώζεσο. Σνύο ἐλ ηαύηε 

γάξ πξνζηξέρνληαο, ζπκθνξῶλ θαί πόλσλ ἁπαιάζζεηε. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Μαξηάκ πεξάκσκε, ηήλ κεκνιπζκέλελ ςπρήλ κνπ πάζεζηλ, ἀπνθάζαξνλ 

ζή ράξηηη, θαί θσηόο ηνῦ ζείνπ κέ ἀμίσζνλ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 
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Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ἄλσζελ ἠκᾶο, ἐπνπηεύνληεο κή παύζεζζε, Ἰνπζηίλα θαί ζνθέ Κππξηαλέ, 

ηνύο ηή ζθέπε κῶλ πίζηεη θαηαθεύγνληαο. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

πληξηςνλ ὀθξύλ, ηνῦ δνιίνπ πνιεκήηνξνο, ηνῦ δεηνῦληνο ηήλ ἀπώιεηαλ 

ἠκῶλ, ὤ δπάο θιεηλῶλ Ἁγίσλ ζενδόμαζηε. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαύηελ ηήλ Μνλήλ, ἀεί ζθέπεηε δεόκεζα, Ἰνπζηίλα θαί ζνθέ Κππξηαλέ, 

θαπρσκέλελ ηή πινπζία ἠκῶλ ράξηηη. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ὤθζεο ηνῦ Θενῦ, λαόο ζεῖνο θαί πεξθσηόο, Θενηόθε ζσκαηώζαζα 

αηόλ. δηό ιύζνλ ηῶλ παζῶλ κνπ ηήλ ζθνηόκαηλαλ. 

 

Ὠδή ο΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Νακάησλ, ηῶλ κπζηηθῶλ πεπιεζκέλνη, ὡο δνμάζαληεο Υξηζηόλ ἐλ 

ἀζιήζεη, Κππξηαλέ θαί ζεκλή Ἰνπζηίλα, ηνύο ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ ἄλζξαθαο 

ζβέζαηε, θαί ἀλαβιύζαηε ἠκίλ, παξαθιήζεσο ὕδσξ ζσηήξηνλ. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ἀθξάζησο, ηῷ εζεβεῖ ὀξαζέληεο, ἐθδειώζαηε αηῶ παξαδόμσο, 

Κππξηαλέ θαί ζεκλή Ἰνπζηίλα, ηήλ εδνθίαλ Θενῦ ηήλ ζσηήξηνλ, πεξί 

ηῆο κάλδξαο ηῆο κῶλ, ἤλ θξνπξεῖηε κῶλ παξαθιήζεζη. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Γαιήλελ, θαί ςπρηθήλ ζσηεξίαλ, θαί ζσκάησλ ηαρηλήλ ζεξαπείαλ, 

Κππξηαλέ θαί ζεκλή Ἰνπζηίλα, θαί καγεηῶλ ραιεπῶλ ἀπνιύηξσζηλ, 

αἰηήζαζζε ηνῖο ειαβῶο, ηή πξεζβεία κῶλ θαηαθεύγνπζη. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ἰιύνο, θζνξνπνηῶλ παζεκάησλ, νἰθηηξκῶλ ζνπ Θενηόθε ηνῖο ξείζξνηο, 

ηήλ ξππσζείζαλ κνπ πιῦλνλ θαξδίαλ, θαί θαζαξόλ κέ παξαζηεζνλ 

δένκαη, ἐλ ὥξα δίθεο ηῆο θξηθηῆο, ηνῦ Τἱνῦ ζνπ ηῷ βήκαηη Ἄρξαληε. 
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Γηαζσζνλ Κππξηαλέ ζενθάληνξ ζύλ Ἰνπζηίλε, πάζεο βιάβεο θαί 

ἐπεξείαο ηνῦ ὄθεσο, ηνύο θαηαθεύγνληαο πόζσ κῶλ ηή ζθέπε. 

 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ 

ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο βνεζνί θαί ζεξκνί ἀληηιήπηνξεο, ηῶλ πξνζηόλησλ κίλ κεηά πίζηεσο, 

παζῶλ ἀθαζάξησλ ιπηξώζαζζε, Κππξηαλέ Ἰνπζηίλα ηέ 

Καί εζύο ηό πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αηνῦ (δίο). 

ηίρνο: Σνῖο ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηή γῆ αηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο αηνῦ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ. (Ἰ΄ 5-8). 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνύο δώδεθα Μαζεηᾶο 

αηνῦ…. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῶλ ῶλ Μαξηύξσλ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ ἐκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 

ηίρνο. Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ, θαί θαηά ηό πιῆζνο 

ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὄκβξνηο ζείνπ Πλεύκαηνο, Κππξηαλέ Ἱεξάξρα, Ἰνπζηίλα παλζεκλέ, ηάο 

ςπρᾶο δξνζίζαηε ἠκῶλ ἄλσζελ, θαί παζῶλ παύζαηε, ηήλ ἄζπεηνλ θιόγα, 

ηήλ πηθξῶο ἠκᾶο ἐθηήθνπζαλ, θαί ἅπαλ ηέρλαζκα, θαζ’ ἠκῶλ δνιίσο 

θηλνύκελνλ, καγγαλεηῶλ ζπληξίςαηε, ηαῖο κῶλ ζεξκαῖο ἀληηιήςεζηλ, 

εἰξήλελ βαζείαλ, αἰηνύκελνη ἠκίλ παξά Υξηζηνῦ, ὡο ἠκῶλ πξέζβεηο πξόο 

Κύξηνλ, θαί πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
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Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ὡο ἐξξύζσ ηό πάιαη, ηήλ γπλαίθα πακκάθαξ ἐθ πηθξᾶο κάζηηγνο, νὕησο 

ἐθ πάζεο βιάβεο, θαί ραιεπῆο καγείαο, ἀλσηέξνπο δηάζσδε, Κππξηαλέ 

ἱεξέ, ηνύο ζέ κλνινγνῦληαο. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ, θαί θηλδύλσλ ἐλ βίσ θαί πεξηζηάζεσλ, ζθαλδάισλ 

ὀιεζξίσλ, καγγαλεηῶλ θαί πόλσλ, ἀζηλεῖο δηαζώζαηε, Κππξηαλέ ἱεξέ, 

ἠκᾶο ζύλ Ἰνπζηίλε. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Γεσξγεῖλ ζεῖνλ θόβνλ, θαί θαηάλπμηλ ζείαλ θαί βίνλ θξείηηνλα, ἠκᾶο 

ηνύο ἐλνηθνύληαο, κῶλ ηή ζεία Μάλδξα, ἐληζρύζαηε Ἅγηνη, Κππξηαλέ 

ἱεξέ, θαί Μάξηπο Ἰνπζηίλα. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ἐμ ἀρξάληνπ γαζηξόο ζνπ, ὁ Ὑπεξζεόο Λόγνο ζάξθα πξνζείιεθε, θαί 

ἔζσηε ηόλ θόζκνλ, ηῆο πάιαη ἁκαξηίαο, Θενηόθε δί’ ἔιενο. ὅζελ ζσζῆλαη 

θακέ, αηόλ ἀεί δπζώπεη. 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Ρπζζεῖο ὁ λένο, ηῆο ηνῦ ἐρζξνῦ καγγαλείαο, ὡο πξνζέθπγελ κῶλ ηή 

πξνζηαζία, πηζηῶο ηήλ ζείαλ ράξηλ, κῶλ ἀλαθεξύηηεη. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Αἶλνλ πξνζάδεη, ὡο δί’ κῶλ ἰαζεῖζα, κίλ Ἅγηνη γπλή ἄιιε ἐλ πίζηεη. 

πάζη γάξ δσξεῖζζε, ἰάκαηα πνηθίια. 

 

Δινγνῦκελ Παηέξα, Τἱόλ θαί Ἅγηνλ Πλεῦκα ηόλ Κύξηνλ. 

σκαηηθῶλ κέ θαί ςπρηθῶλ λνζεκάησλ, ζεξαπεύζαηε κῶλ ηή ἀληηιήςεη, 

Κππξηαλέ Πάηεξ, ὁκνύ ζύλ Ἰνπζηίλε. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ἰζρύλ κνί δίδνπ, θαηαπαηεῖλ Θενηόθε, ηνῦ ἀιάζηνξνο ηήλ θαη’ ἐκνῦ 

καλίαλ, ἴλα ζέ δνμάδσ ηήλ Κεραξηησκέλελ. 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Μαγείαο ἀθαζάξηνπ, ἀζηλεῖο ηεξεῖηε, θαί καγγαλείαο ἁπάζεο καθάξηνη, 
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ηνύο ἀδηζηάθησ θαξδία κίλ πξνζθεύγνληαο. 

 

Ἅγηνί ηνπ Θενῦ, πξεζβεύζαηε πέξ ἠκῶλ. 

Οἱ θύιαθεο θαί ξύζηαη, ηαύηεο κῶλ ηῆο πνίκλεο, Κππξηαλέ Ἰνπζηίλα ηέ 

ἔλδνμνη, αηήλ ιπηξνῦζζε ζθαλδάισλ ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ὑςίζηνπ λῦλ ηῷ ζξόλσ, ἐλ δόμε ἐζηῶηεο, Κππξηαλέ Ἰνπζηίλα ηέ ἔλδνμνη, 

ηάο ἐθ θαξδίαο δεήζεηο ἠκῶλ πξνζδέμαζζε. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ὑδάησλ ἀπσιείαο, ξύζαη κέ Παξζέλε, θαί πξόο πεγήλ ἀπαζείαο κέ 

ἴζπλνλ, ἴλα δσῆο αἰσλίνπ γέλσκαη κέηνρνο. 

Καί ηά Μεγαιπλάξηα 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο καθαξίδεηλ έ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ ἀεηκαθάξηζηνλ 

θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. 

Σήλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβίκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξνπθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο, Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, έ κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξνηο ζεεγόξε Κππξηαλέ, ὁ ζηεξξῶο ἀζιήζαο, θαί αἰζρύλαο ηόλ 

δπζκελῆ. ραίξνηο θαιιηκάξηπο, Κπξίνπ Ἰνπζηίλα, ἀζηέξεο εζεβείαο, 

ἀεηιακπέζηαηνη. 

 

Πιάλεο θαηαπηύζαο ζθόηνο δεηλόλ, ηῷ θσηί πξνζῆιζεο, ηῆο Σξηάδνο 

Κππξηαλέ, δηά ηῆο θαιιίζηεο, παξζέλνπ Ἰνπζηίλεο, κεζ’ ἤο θαί ηόλ 

ἀγώλα, ηόλ ζεῖνλ ἤλπζαο. 

 

Υαίξεηε πξνζηᾶηαη ηῶλ εζεβῶλ, Κππξηαλέ Πάηεξ, Ἰνπζηίλα ηέ 

ζαπκαζηή. ραίξεηε κεζίηαη, ἠκῶλ πξόο ηόλ Γεζπόηελ, θαί ηαύηεο ηῆο 

ἁγίαο Μνλῆο νἱ ἔθνξνη. 

 

Φξίηηεη ηῶλ δαηκόλσλ ἅπαο ἑζκόο, Κππξηαλέ κάθαξ, Ἰνπζηίλα ηέ 

εθιεήο, κίλ ηήλ δνζεῖζαλ, παξά Κπξίνπ ράξηλ, θαί πόξξσ ἐμ 

ἀλζξώπσλ, ἀπνδηώθνληαη. 

 

Ρύζαζζε καγείαο ηῆο ραιεπῆο, Κππξηαλέ κάθαξ, Ἰνπζηίλα ἡ εθιεήο, 

ηνύο ηή κνρζεξία, αηῆο ζπλερνκέλνπο, ςπρῶλ ηέ θαί ζσκάησλ, πάζε 
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ἰώκελνη. 

 

Σαύηελ ηήλ ἁγίαλ κῶλ Μνλήλ, ζθέπεηε ἀπαύζησο, ἀπό πάζεο 

ἐπηβνπιῆο, Κππξηαλέ Πάηεξ, ὁκνύ ζύλ Ἰνπζηίλε, αηήλ ἐπεπινγνῦληεο, 

κῶλ ηή ράξηηη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Σξηζάγηνλ… 

Απνιπηίθην.. 

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Θείνπ Πλεύκαηνο, ηή ρνξεγία, θῶο πξνζέιαβεο, ζενγλσζίαο, Κππξηαλέ 

θαηαηζρύλαο ηόλ δξάθνληα. θαί καξηπξίνπ ηόλ δξόκνλ δηήλπζαο, ζύλ 

Ἰνπζηίλε ὁκνύ ηή ζενθξνλη.κεζ’ ἤο πξέζβεπε, Σξηάδη ηή παλνηθηίξκνλη, 

δσξήζαζζε ἠκίλ ηό κέγα ἔιενο. 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνύο πξνζπίπηνληαο πηζηῶο, κῶλ ηή ἁγία εἰθόλη, Κππξηαλέ ἱεξέ, 

Ἰνπζηίλα παλζεκλέ, λύκθε Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, πάζεο βιάβεο 

ιπηξώζαζζαη, θαί ηῶλ ζνθηζκάησλ, ηνῦ δνιίνπ δξάθνληνο, θαί καγεηῶλ 

ραιεπῶλ, πάζη δέ αἰηεῖζζαη ζεόζελ, ἄιππνλ δσήλ ἐλ εἰξήλε, θαί 

πηαηζκάησλ ἄθεζηλ δεόκεζα. 

 

Ἦρνο πι. δ΄. 
Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο 

ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Ἦρνο β΄. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ. θύιαμνλ κέ 

πό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


