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4 Οθησβξίνπ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΟΤ 

ΙΔΡΟΘΔΟΤ 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) 

 

Ψαικόο θαί ηό Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα  

ηά  Σξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Ὡο Ἱεξάξρεο ηνῦ Χξηζηνῦ ζεεγόξνο, θαί Ἀπνζηόισλ 

θνηλσλόο θαί αηόπηεο, θαί ηῆο ζνθίαο ὄξγαλνλ ζεόπλεπζηνλ, 

Πάηεξ Ἱεξόζεε, ηόλ παξόληα λάνλ ζνπ, ζθέπε θαί δηάζσδε, ἀπό 

πάζεο ἀλάγθεο· θαί ηῷ Σσηήξη πξέζβεπε ἀεί, ἡκῖλ δηδόλαη, 

πηαηζκάησλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Γόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζσκελ πνηὲ Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ  Καλώλ, νὗ  ἡ  ἀθξνζηνηρίο· ΙΕΡΟΘΕΕ ΣΗΝ ΗΝ 

ΜΟΝΗΝ ΚΕΠΕ, ΓΕΡΑΙΜΟΤ. 

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ἰιέσζαη, Πάηεξ, ηόλ Λπηξσηήλ, ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο, Ἱεξόζεε 

ἱεξέ, ηνῖο πίζηεη θαί πόζῳ πξνζηνύζη, ηῇ ζαπκαζηῇ ζνπ πξεζβείᾳ 

ἑθάζηνηε. 

 

Ἐλ πάζῃ ἀλάγθε ὁ ζόο ιαόο, ηῇ ζῇ θαηαθεύγεη, πξνζηαζίᾳ θαί 

ἐθβνᾶ· ῥύζαη κέ δεηλῶλ πεηξαηεξίσλ, Ἀξρηεξεῦ ηνῦ Χξηζηνῦ 

Ἱεξόζεε. 

 

Ῥπζζῆλαη θηλδύλσλ θαί πεηξαζκῶλ, Χξηζηόλ ἐθδπζώπεη, 

Ἱεξόζεε ἱεξέ, ηνύο πίζηεη θαί πόζῳ πξνζθπλνῦληαο, ηήλ ἱεξάλ θαί 

ζεβάζκηνλ θάξαλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ὁιόθσηνλ ζθήλσκα ηνῦ Χξηζηνῦ, Κεραξηησκέλε, 

Παληεπιόγεηε Μαξηάκ, ιύζνλ ηήλ ὁκίριελ ηῶλ παζῶλ κνπ θαί 

κεηαλνίαο θσηί κε θαηαύγαζνλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Θείῳ θόβῳ, ζεόθξνλ, ἡκῶλ ηόλ λνῦλ ηείρηζνλ, ὡο ἄλ ηνῦ 

ἐρζξνῦ ηῶλ ζθαλδάισλ, ηήλ ῥύκελ θύγσκελ, θαί ηήλ ζσηήξηνλ, ηῶλ 

ἐληνιῶλ ηνῦ Κπξίνπ, Πάηεξ Ἱεξόζεε, ηξῖβνλ βαδίζσκελ. 

 

Ἐλ ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, ὁ ζόο λαόο γάλπηαη, θαί ὡο 

ἀξξαγέζηαηνλ ηεῖρνο θαί ζεῖνλ ἔθνξνλ, Πάηεξ ζέ ἔρνπζα, ἀπνζνβεῖ 

θαί ἐθηξέπεη, πάζαλ, Ἱεξόζεε, βιάβελ ηνῦ ὄθεσο. 

 

Ἐιιακπόκελνο αἴγιε, ηνῦ Παληνπξγνῦ Πλεύκαηνο, δίσμνλ 

παζῶλ ηήλ ὁκίριελ θαί ηήλ ζθνηόκαηλαλ, ἐθ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ, ηαῖο 

θσηνθόξνηο εραῖο ζνπ, Πάηεξ Ἱεξόζεε, ἐθδπζσπνῦκελ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τόλ Ὑπεξζεόλ Λόγνλ, ζσκαηηθῶο ηέμαζα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, πινύησ ρξεζηόηεηνο, παζῶλ κε ιύηξσζαη, ζσκαηηθῶλ θαί 

ηόλ λνῦλ κνπ, κεηαλνίαο ζύγαζνλ, ηαῖο ἐπηιάκςεζη. 

 

Γηάζσζνλ, Ἀξρηεξεῦ Ἱεξόζεε ζεεγόξε, ἐθ παληνίσλ ἐπηθνξῶλ 

θαί θαθώζεσλ, ηνύο ηῇ ζεπηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ πξνζηόληαο. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὡο κύζηεο Χξηζηνῦ θαί Ἱεξάξρεο ὅζηνο, θαί κέγαο ἡκῶλ, 

πξνζηάηεο, Ἱεξόζεε, δηά παληόο ἱθέηεπε, ἐθιπηξνῦζζαη ἡκᾶο πάζεο 

ζιίςεσο, θαί ηῶλ πηαηζκάησλ δηδόλαη ἱιαζκόλ, ηνῖο ζπεύδνπζη, 

Πάηεξ, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
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Ἡ πξεζβεία ζνπ, Ἅγηε, γέλνηην ηῷ λαῷ ζνπ, Ἱεξόζεε, ηῷ 

ζεξκῶο ἀλαθεηκέλῳ ζνί, ζθέπε θαί ἀληίιεςηο δπζσπνῦκελ ζε. 

 

Ννζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, ηνύο ηῇ ζείᾳ θάξᾳ ζνπ 

θαηαθεύγνληαο, θαί παξάζρνπ, Ἱεξόζεε, ηνύηνηο ηήλ ηαρείαλ ζνπ 

βνήζεηαλ. 

 

Σπληξηβέληαο ηνῖο πάζεζη, ηνῖο θαηά ςπρήλ θαί ζῶκα 

ζεξάπεπζνλ, Ἱεξόζεε Παηήξ ἡκῶλ, ηνύο ζεξκῶο πξνζηξέρνληαο ηῇ 

ζθέπῃ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Θεόλ ζσκαηώζαζα, ιύζαληα ηῆο πάιαη ἀξᾶο ηόλ 

ἄλζξσπνλ, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ηήλ ὀδύλελ ιύζνλ ηῆο θαξδίαο 

κνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νέθξσζνλ ἡκῶλ, ηῆο ζαξθόο, Πάηεξ, ηό θξόλεκα θαί ηόλ 

λνῦλ ἡκῶλ ἀγάπε ζετθή, ἀλαπηέξσζνλ δσήλ πξόο πεξθόζκηνλ. 

 

Μέγαλ ἀξσγόλ, θαί ζεξκόλ ζέ ἀληηιήπηνξα, Ἱεξόζεε, ὁ ζεῖνο 

ζνπ λαόο, θεθηεκέλνο θαζ’ ἑθάζηελ καθαξίδεη ζε. 

 

Ὄιβνλ ἱεξόλ, ηήλ ζεπηήλ ζνπ θάξαλ ἔρνληεο, ἐμ αηῆο 

ἁγηαζκνῦ ηάο δσξεᾶο, Ἱεξόζεε, θαξπνύκεζα κλνῦληεο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νόκῳ ηνῦ Θενῦ, ηήλ δσήλ κνπ, Κόξε ἴζπλνλ, ὡο ἄλ βόξβνξνλ 

δεηλῶλ ἀλνκηῶλ, κεηαλνίαο ἀπνπιύλσ ἐλ ηνῖο δάθξπζη. 

 

ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἡγίαζηαη, ἡ ζή πάληηκνο θάξα, δσξεά ηνῦ Παξαθιήηνπ ἁγία· 

ὅζελ ἡκῶλ ηάο ςπρᾶο ἁγηάδεη θαί ηῶλ ζσκάησλ ἰᾶηαη ηνύο κώισπαο, 

ηῶλ κεηά πίζηεσο ζεξκῆο, πξνζηόλησλ αηῇ, Ἱεξόζεε. 
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Νακάησλ, ηῶλ ζενβξύησλ ῥαλίδαο, ἡκῖλ βιύζνλ ηῇ ζεξκῇ ζνπ 

πξεζβείᾳ, ὡο ἄλ ηνύο ἄλζξαθαο ζβέζσκελ, Πάηεξ, ηῶλ ἀπειζόλησλ 

θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ θαί ηῆο ρξεζηόηεηνο Χξηζηνῦ, Ἱεξόζεε 

Πάηεξ, κεηάζρσκελ. 

 

Σπλῆιζε, Χξηζηηαλῶλ ἡ ρνξεία θαί βνᾶ ζνί ἐθ κπρίσλ θαξδίαο· 

ηῆο θξαηαηᾶο πξνζηαζίαο ζνπ, Πάηεξ, ἡκῖλ ηάο πηέξπγαο ἄλσζελ 

ἅπισζνλ, θαί ζθέπαζνλ ἐθ ηῶλ βειῶλ, ηνῦ Βειίαξ ἡκᾶο, Ἱεξόζεε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καθίαο, ηῆο ὀιεζξίνπ ηνῦ πιάλνπ, ηνῦ ἀεί θαηά ηνῦ δνύινπ 

Σνπ, Κόξε, ὠξπνκέλνπ ὡο ιένληνο ὄλησο, ηά ραιεπώηαηα 

ζύληξηςνλ βέιεκλα, θαί ἵζπλνλ ἡκᾶο, Ἁγλή, πξόο ιηκέλα ηνῦ ζείνπ 

ζειήκαηνο. 

 

Γηάζσζνλ, Ἀξρηεξεῦ Ἱεξόζεε, ἐθ παληνίσλ ἐπηθνξῶλ θαί 

θαθώζεσλ, ηνύο ηῇ ζεπηῇ πξνζηαζίᾳ ζνπ πξνζηόληαο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο Χξηζηνῦ ἱεξώηαηνο, θαί εζεβῶλ ἀληηιήπησξ 

ζεξκόηαηνο, ζνθέ Ἱεξόζεε, πξέζβεπε πάζεο ἀλάγθεο θαί πόλσλ θαί 

ζιίςεσλ, ιπηξνῦζζαη, ηνύο ζέ καθαξίδνληαο. 

 

Πξνθείκελνλ. Σό ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καί ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

Ση. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηά ἔθνη, ἐνωηίζαζθε πάνηες οἱ 

καηοικοῦνηες ηήν οἰκοσμένην. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκί ἡ ζύξα·.. 

 

Καί  λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζον με, 

ὁ Θεός,… 
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Παύισ ὡο ἀθήθναο, Χξηζηῷ πξνζῆιζεο πξνζύκσο, θαί 

ζθεῦνο πνιύηηκνλ, ηνῦ Ἁγίνπ Πλεύκαηνο ,ἐρξεκάηηζαο,  θαί θσηί, 

Ἅγηε, ηῷ ηῆο ἀιεζείαο, θαηαπγάδεηο ηάο ςπράο ἡκῶλ, δηό βνῶκελ 

ζνη· δόθνπ παζεκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί πάζεο πεξηζηάζεσο, 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, Ἱεξόζεε, πηαηζκάησλ ηήλ ιύζηλ, αἰηνύκελνο ἡκῖλ 

παξά Χξηζηνῦ, ὡο ἄλ ἀκέκπησο βηώζαληεο, δόμεο ζείαο ηύρνκελ. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἐθ δεηλῆο ξαζπκίαο, θαί παζῶλ ηπξαλλίδνο ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, 

θαί δίδνπ εζππόξσο, ηήλ ηξῖβνλ βεκαηίδεηλ, ἐληνιῶλ ηνῦ Θενῦ 

ἡκῶλ, ὡο ἄλ ηῆο ἄλσ δσῆο, ηύρσκελ, Ἱεξάξρα. 

 

Πύξγνλ ἄζεηζηνλ, Πάηεξ, θαί ἑδξαίσκα ζεῖνλ θαί θαηαθύγηνλ, 

ηήλ ζήλ ἐπηζηαζίαλ, λαόο ζνπ ὁ ἅγηνο, Ἱεξόζεε, ἔρσλ ιπηξνῦηαη 

πάζεο ὀξγῆο, κλεῖ ζνπ ηήλ ράξηλ. 

 

Ἐθ ζθαλδάισλ πνηθίισλ, θαί δεηλῶλ ζνθηζκάησλ ηνῦ 

πνιεκήηνξνο, ἀπήκαληνλ ζπληήξεη, ηόλ ἱεξόλ ζνπ λαόλ, ἱεξέ 

Ἱεξόζεε, ἀλαθείκελνλ ζηεῤῥῶο, ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γλώκελ ζώθξνλα, Κόξε, θαί εζείαλ θαξδίαλ θαί λνῦλ 

ἀθέξαηνλ, ηνῖο πίζηεη ἀθνξῶζη, πξόο ηήλ Σήλ ζεξκήλ Σνπ ζθέπελ, 

θαί βνῶζη πξπηάλεπε· ραῖξε Παξζέλε Ἁγλή, ἡκῶλ ἡ πξνζηαζία. 

 

ᾨδή ε΄. Σόλ Βαζηιέα. 

 

Ἔξγνηο ὁζίνηο, ηόλ δέ λαόλ ζνπ θνκώληα, ὥζπεξ ἄκπεινλ 

εθιεκαηνῦζαλ δεῖμνλ, ηῆο ζῆο βνεζείαο, ηῇ γεσξγίᾳ, Πάηεξ. 

 

Ῥώκελ ςόζελ, δίδνπ ἡκῖλ, Ἱεξάξρα, ηήλ ὀιέζξηνλ θαηαπαηεῖλ 

ηνῦ πιάλνπ, δύλακηλ ἐλ πᾶζηλ, ἡκῶλ ὡο ἀληηιήπησξ. 

 

Αἴγιε ηῆο ζείαο, θεδεκνλίαο ζνπ, Πάηεξ, δηαζθέδαζνλ ηῶλ 

πεηξαζκῶλ ηά λέθε, ηῶλ ἐπαπεηινύλησλ, θζνξάλ ἡκῖλ θαί ιύπελ. 
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Θενηνθίνλ. 

Σύληξηςνλ, Κόξε, ηήλ θαζ’ ἡκῶλ δπλαζηείαλ, ηνῦ ἀιάζηνξνο 

ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, ὀδπλῶλ θαί πόλσλ, ἡκᾶο ἐθιπηξνπκέλε. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰδνύ ηῇ ζῇ εἰθόλη, Πάηεξ, ηά ζά ηέθλα, ἐλ ειαβείᾳ ἐζηῶηεο 

βνῶκελ ζνί· δίδνπ ἡκῖλ, Ἱεξάξρα, ηήλ εινγίαλ ζνπ. 

 

Μή παύζε ηόλ λαόλ ζνπ, ηνῦηνλ πεξηέπεηλ, ηόλ ἱεξῶο 

θαπρώκελνλ ηῇ ράξηηί ζνπ, ἐμ ἦο ηνῦ Πλεύκαηνο, πξόεηζη δσξεά 

ἄθζνλνο. 

 

Ὁδόλ ἡκᾶο βαδίδεηλ, ζύλεζηλ παξάζρνπ, ηῆο ζσηεξίαο, ζνθέ 

Ἰεξόζεε, ὡο ἄλ δσῆο ηῆο ἀιήθηνπ, Πάηεξ, κεηάζρσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦζη ηόλ Σόλ ηόθνλ, ηάμεηο ηῶλ Ἀγγέισλ θαί ηῶλ βξνηῶλ, 

Θενηόθε, ηό ζύζηεκα· Σύ γάξ Θεόλ ηεηνθπΐα, ηά πάληα ἤλσζαο. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηνλ ἔζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ· ηήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Παύινπ ηῷ θεξύγκαηη θσηηζζείο, ὤθζεο ηῶλ ἀξξήησλ, 

ζεεγόξνο θεγεηήο, θαί ηῶλ Ἀζελαίσλ Πνηκήλ θαί Ἱεξάξρεο· δηό 

ζε, Ἱεξόζεε, καθαξίδνκελ. 

 

Χαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ κηκεηήο, θαί Δαγγειίνπ, ζενθόξνο 

κπζηαγσγόο· ραίξνηο νξαλίνπ, ζνθίαο ὁ ἐθθάλησξ, Ἀξρηεξέσλ 

θιένο, ὦ Ἱεξόζεε. 
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Ὅινο ἱεξώηαηνο γεγνλῶο, ηάο ηνῦ Παξαθιήηνπ, δεδεγκέλνο 

καξκαξπγάο, ηῷ Θεῶ πξνζάγεηο, ηῷ ἱεξῷ ζνπ ιόγῳ, πνιινύο ἀπό 

ηήλ πιάλεο, ὦ Ἱεξόζεε. 

 

Χαίξνηο πνθήηα βίνπ θαηλνῦ, θαί θηινζνθίαο, ηῆο ἐλζένπ 

ζάιπηγμ ρξπζή· ραίξνηο ὁ ἀκέκπησο, Χξηζηῷ ἱεξαηεύζαο, ὡο 

Ἀπνζηόισλ κύζηεο, ὦ Ἱεξόζεε. 

 

Γίδνπ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ πξόο Χξηζηόλ, ηῷ ζεπηῷ λαῷ ζνπ, 

Ἱεξόζεε ἱεξέ, δύλακηλ θαί ῥῶζηλ, ἀγάπελ θαί εἰξήλελ, θαί πάζαλ 

πξνζπκίαλ, πξόο βίνλ θξείηνλα. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἁγίνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 

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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

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

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξόο Χξηζηόλ, ὥζπεξ Ἰζαπόζηνινο κέγαο 

θαί Ἱεξάξρεο θιεηλόο, Πάηεξ Ἱεξόζεε, κύζηα ηῆο ράξηηνο, ηνύο ἐλ 

πίζηεη πξνζπίπηνληαο, ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, πάζεο πεξηζηάζεσο 

ἀηξώηνπο θύιαηηε, δίδνπ δέ ηῷ ζείῳ λαῷ ζνπ, ηῆο ζῆο εινγίαο ηάο 

δόζεηο, ηνῦηνλ ἀπαιιάηησλ πάζεο ζιίςεσο. 

 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαί 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Τήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμνλ κε πό ηήλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γηεπρώλ… 


