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14 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίαο 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ ηῆο Ἐπηβαηηλῆο 

 
Εινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο 

Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ αηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεὶο 

ἐλ ηῶ ζηαπξῶ. 

 

Παξαζθεπὴλ ηὴλ παλζεβάζκηνλ λύκθελ, ηνῦ Οξαλίνπ θαὶ 

ἀθζάξηνπ Νπκθίνπ, πεξηραξο ζπλδξάκσκελ κλῆζαη νἱ πηζηνί· αὕηε 

γὰξ πέξκαρνο ἐθ Θενῦ ἐδσξήζε, πᾶζη ηνῖο δνμάδνπζη, ηὴλ αηῆο 

πνιηηείαλ, θαὶ ἰακάησλ βξύεη πνηακνύο, ηνῖο κεηὰ πόζνπ ηὰ ιείςαλα 

ζέβνπζη. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ, νἱ 

ἀλάμηνη. Εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηκελ, Δέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ παληνίσλ 

δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

 

Ἀκέζσο ηῶ ζξόλῳ ηνῦ Παληνπξγνῦ, Μῆηεξ παξεζηζα, ἱθεζίαηο 

πὲξ ἡκλ, πξνζάγαγε Τνύηῳ ἵλα πᾶζη, ηνῖο ηλ πηαηζκάησλ δσξήζῃ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

Ἰὸλ ηὸλ ηνῦ ὄθεσο πεπησθώο, ζαλάηνπ ηαῖο πύιαηο, πξνζπειάζαο 

ηε ἀιεζο, πεγὴ ηῆο δσῆο ἡ ἐληξπθζα, ζαῖο ἱθεζίαηο κὲ δώσζνλ ἔλδνμε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_90.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_90.html
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Ννόο κνπ Ὁζία ηὰο ἐθηξνπάο, θαὶ ηὰο θαηαηγίδαο, ηλ ἀηόπσλ κνπ 

ινγηζκλ, ζηῆζνλ ζζνλ ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, ἵλα κὴ κὲ εἰο ᾍδελ 

θαζειθύζσζη. 

Θενηνθίνλ. 

Ὁ βίνο κνπ ἅπαο ἐλ ἡδνλαῖο, θαὶ ἐλ πνλεξίαηο κεκαηαίσηαη 

ἀιεζο· Σὺ δὲ ἡ ηεθνῦζα ηὸλ Σσηῆξα, πξὸ ηῆο ἐμόδνπ κνπ ζζνλ 

πξεζβείαηο Σνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ θαὶ ἀιγεηλλ ζιίςεσλ, θύκαηα δεηλο 

ςσζέληα, θαηαπνληίδνπζη, ηὴλ ἀζιίαλ ςπρήλ κνπ εἰο βάξαζξνλ ᾍδνπ, 

Μῆηεξ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ρεῖξαο κνη ὄξεμνλ. 

 

Δαθξπῤῥόνπο ιηβάδαο ἀπέπλημνλ ράξηλ κνη, ἐθ ηῆο θαξδίαο 

βαζέσο, δίδνπ πξεζβείαηο ζνπ, δη’ ὧλ ἀπόπιπλόλ κνπ ηὰ δπζσδέζηαηα 

πάζε, ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο, Μῆηεξ ἀείκλεζηε. 

 

καπηῶ ηὰ πνιιά κνπ ὡο ζπλεηδὼο πηαίζκαηα, ἄλεπ θαηεγόξσλ 

θαηάθξηηνο θαὶ πξὸ θξίζεσο, εἰκὶ ὁ ἄζιηνο, ζὺ ὁ Σσηὴξ ηλ ἁπάλησλ 

θεῖζαί κνπ, δεήζεζη Παξαζθεπῆο ηῆο ζεκλῆο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαξηηώλπκε Κόξε, ἡ ηὴλ ραξὰλ ηέμαζα, ηὴλ ἀλαθαηξέησο 

δνζεῖζαλ, παληὶ ηῶ πιάζκαηη, δόθσζηλ ηῆο ιύπεο, ἥλ ὁ ἐρζξόο κνπ 

ἐπάγεη, ἵλα ἀπσιέζῃ κε, ζθέδαζνλ ηάρηζηα. 

 

Ἀπάιιαμνλ, ἐμ ἐπεξείαο δαηκνληθῆο ηνὺο ζνὺο δνύινπο· ὁ γὰξ 

Κηίζηεο ζὲ ἀλεδέμαην θαιιηπάξζελε, πέξκαρνλ θαὶ πξνζηάηηλ ζῆο 

πνίκλεο. 

πίζθεςαη, ἡκλ ηὰο λόζνπο ἱιέῳ ὄκκαηί ζνπ, θαὶ γὰξ ηὴλ 

πξνζηαζίαλ ζνπ, ὄλησο ἔρνκελ Ὁζία, ζσηήξηνλ θάξκαθνλ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Πξεζβείᾳ ηῇ ζῇ ρξσκέλε πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ηὰο λόζνπο ἡκλ 

ἰάηξεπζνλ ἀείκλεζηε, ηῆο ςπρῆο θαὶ ηνῦ ζώκαηνο, θαὶ θηλδύλσλ πάλησλ 
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ἀπάιιαμνλ, ῥπνκέλε ηνὺο ἱθέηαο ζνπ ζεκλή, ἀλάγθεο θαὶ ινηκώδνπο 

θζνξᾶο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

Θξελσδίαο κε ιύηξσζαη, ηῆο αἰσληδνύζεο ηῇ κεζηηείᾳ ζνπ, 

θαιιηπάξζελε ηὸλ δνῦιόλ ζνπ, ηλ δαθξύσλ ἄμηα ἐξγαζάκελνλ. 

 

Ἡ Θεὸλ ἀγαπήζαζα, ἐμ ὅιεο θαξδίαο ζνπ κηζεζέληα κε, π’ 

Αηνῦ δηὰ ηὰ ἔξγα κνπ, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ πάιηλ ζὺ θαηάιιαμνλ. 

 

Τεηξαπκάηηζκαη βέιεζη, δεηλνῖο ἰνβόινηο ηνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ 

δαθξύσλ ηὸλ νἰθηξόηαηνλ, ηῆο ςπρῆο κνπ κύξνλ Φξηζηὲ ζζόλ κε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἰαηξὸλ ἡ θπήζαζα, ὅο ηὸ κέγα ηξαῦκα βξνηλ ἰάζαην, κὴ παξίδῃο 

ηὴλ θαξδίαλ κνπ, δεηλαῖο ἀῤῥσζηίαηο θηλδπλεύνπζαλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄιηζζνλ δεηλο, ἀζσηείαο εἰο ηὸ βάξαζξνλ, θαὶ θαηαθείκελνο εἰο 

βάζνο θαθλ, ζνὶ βνῶ Μῆηεξ κὴ ἐάζῃο ἀπσιέζζαη κε. 

 

Ἡ πεξηθαιιήο, ηνῦ Φξηζηνῦ λύκθε ἡ ἄζπηινο, ἐκὲ ηὸλ 

θαηάζηηθηνλ πιεγαῖο, ἡδνλλ ιηηαῖο ζνπ ζζνλ, ἡ ἐμαιείςαζα ηὰ αἴζρε 

κνπ. 

Μὴ κὲ Ἰεζνῦ, ἀπνῤῥίςεο ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ, δηὰ ηὸ κέγεζνο ηλ 

Σλ νἰθηηξκλ, δσξεάλ ζζνλ ἱθεζίαηο ηῆο Ὁζίαο Σνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο Σνπ 

ἀμηώζαζα, θαὶ ηὴλ γείαλ, ηαῖο πξεζβείαηο Σνπ παξάζρνπ κνη. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 
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γέλεην, ὡο γῆ ἄλπδξνο ὄλησο, ἡ ηαιαίπσξνο ςπρή κνπ κεδόισο, 

θαιὸλ θαξπόλ, ἐμηζρύνπζα δνῦλαη, ἀιι’ ἡ ῥαλὶο ηνῦ Σνῦ αἵκαηνο Κύξηε, 

ἐλζηάμαζα πάζεο αηήλ, ἀπαιιάμῃ ζθιεξόηεηνο Δέζπνηα. 

 

Ῥππώζαληεο, ὦ ςπρὴ ηὸ ἔλδπκα, ηνῦ γάκνπ πο ηνικήζσκελ 

εἰζηέλαη, ζὺλ ηνῖο θαινῖο, δηαηηπκόζηλ ἀθξόλσο, εἰο ηὸλ λπκθλα 

Φξηζηνῦ ηὸλ νξάληνλ; Πο κὴ ῥηθζκελ ἐθ Θενῦ; Ὦ Ὁζία πξεζβείαηο 

ζνπ ζζόλ κε. 

 

Μὴ Δέζπνηα, κεη’ ἐκνῦ ηνῦ δνύινπ Σνπ, εἰζειζεῖλ θαηαμηώζῃο εἰο 

θξίζηλ· εἰ γὰξ νδεὶο δλ ἐλ ηῶ θόζκῳ ηνύηῳ, δηθαησζήζεηαη ζνῦ 

θαηελώπηνλ, ἐγὼ ὁ πάληαο πεξβάο, ἀζσηείᾳ πνιιῇ, πο ὀθζήζσκαη; 

 

Θενηνθίνλ. 

 

μέιηπελ, ἡ δσή κνπ Δέζπνηλα, ἐλ ὁδύλῃ θαὶ ηὰ ἔηε κνπ πάληα, ἐλ 

ζηελαγκνῖο, ἡ ἰζρὺο δέ κνπ Κόξε, ἐλ ἀπνξίᾳ πνιιῇ ἐμεζζέλεζε, 

παξώξγηζα γὰξ ηὸλ Θεόλ, Ὅλ κνπ ηαῖο πξεζβείαηο ἱιέσζαη. 

 

Ἀπάιιαμνλ, ἐμ ἐπεξείαο δαηκνληθῆο ηνὺο ζνὺο δνύινπο· ὁ γὰξ 

Κηίζηεο ζὲ ἀλεδέμαην θαιιηπάξζελε, πέξκαρνλ θαὶ πξνζηάηηλ ζῆο 

πνίκλεο. 

 

πίζθεςαη, ἡκλ ηὰο λόζνπο ἱιέῳ ὄκκαηί ζνπ, θαὶ γὰξ ηὴλ 

πξνζηαζίαλ ζνπ, ὄλησο ἔρνκελ Ὁζία, ζσηήξηνλ θάξκαθνλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σὰ ἄλσ δεηῶλ. 

 

Νεζηείαηο πνιιαῖο ηὸ ζκα θαηαηήμαζα, ηὸλ λνῦλ πξὸο Θεὸλ, 

ἀλύςσζαο κεηάξζηνλ, θαὶ δσὴλ ἀζώκαηνλ, κεηὰ ζώκαηνο ἔδεο 

ἀείκλεζηε, ιηπνῦζα ηῆο ὕιεο ηὸλ ηάξαρνλ· δηὸ λῦλ ἀγάιιῃ ζὺλ Ἀγγέισλ 

ρνξνῖο. 

 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων, ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε μοι 

καὶ εἰζήκοσζε ηῆς θωνῆς ηῆς δεήζεως μοσ. 
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Ση. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ 

διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο αηνῦ καζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε πὸ ηνῦ 

Παηξόο κνπ θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱόλ, εἰ κὴ ὁ Παηήξ· νδὲ ηὸλ 

Παηέξα ηὶο ἐπηγηλώζθεη εἰ κὴ ὁ Υἱὸο θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Υἱὸο 

ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, 

θἀγὼ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ κᾶο θαὶ κάζεηε ἀπ᾿ 

ἐκνῦ, ὅηη πξᾷόο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εξήζεηε ἀλάπαπζηλ ηαῖο 

ςπραῖο κλ. Ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαὶ ηὸ θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ 

ἐζηηλ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηῆο Σῆο Ὁζίαο… 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ Θεός… 

 

Εἰο ζὲ θαιιηπάξζελε Παξαζθεπή, ηὰο δεήζεηο ἐθρέσ ἐπάθνπζνλ, 

θαὶ ηαύηαο πξνζάγαγε ηῶ πνηήζαληη· ηόικε γὰξ ἅπαζα ἐμ ἐκνῦ πέθεπγε, 

ζπλεηδόηνο ηὴλ αἰζρξόηεηα, ηλ ἐπαξάησλ κνπ, ἔξγσλ θαὶ δεηλλ 

ἐλζπκήζεσλ, θαὶ ιόγσλ ἐμ ὧλ πάληνζελ, Τνύηνπ ηὰ ἐιέε παξώμπλα· θαὶ 

λῦλ βνεζείαο δεόκελνο Αηνῦ ηῆο θξαηαηᾶο, δέδνηθα ὅισο αἰηήζαζζαη, 

ζὺ ζεκλὴ κεζίηεπζνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Λειόγηζηαί ζνη Μῆηεξ ζηαζεξόηεηα γλώκεο, ὥζπεξ πειὸο ὁ 

ρξπζόο, δηό κνπ ηὴλ θαξδίαλ, θιῖλνλ ηαῖο εραῖο ζνπ, εἰο ηνῦ Θενῦ ηὰ 

καξηύξηα, θαὶ κὴ εἰο βάζνο δεηλόλ, ηὸ ηῆο πιενλεμίαο. 

 

λ θόβῳ ηνῦ Κπξίνπ πεξηηείρηζνλ Μῆηεξ ηὸ θξόλεκα, ηῆο ζαξθὸο 

ζθηξηλ νἷά πεξ πινο, ἀηάθησο ηε βαδίδνλ, θαὶ βπζὸλ ἐμσζεῖζαί κνπ, 

ηὴλ ηαπεηλὴλ θαὶ νἰθηξάλ, ςπρὴλ Ὁζία. 
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Τίο κὲ ἀπνιπηξώζεη ππξὸο ηνῦ ηῆο γεέλλεο, θαὶ ζθόηνπο ηνῦ 

ἀθεγγνῦο ηὸλ ἄμηνλ, παληνίαο ἁκαξηίαο ἡκαξηεθόηα, εἰ κὴ ζὺ ἡ 

πξνζηάηηο κνπ; Ῥῦζαη Ὁζία Φξηζηνῦ, ςπρὴλ ἠπνξεκέλελ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἰζρύτ Σνπ Παξζέλε δεηλο ηὴλ παξεηκέλελ, ηαιαίπσξόλ κνπ 

ςπρὴλ πεξίζθηγμνλ· θαὶ γάξ κε θαηέιηπε ἰζρύο κνπ, κεθέηη πνδεγνῦζα, 

εἰο ηξίβνπο ηνῦ Κπξίνπ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

 

Ὁ ηλ Ὁζίσλ, θαηαθνζκλ ηὰο ρνξείαο, ἀγγειηθαῖο ἀγιαΐαηο 

Σσηήξ κνπ, δέμαη θαὶ ηὰο ηνύησλ, πὲξ ἡκλ ἐληεύμεηο. 

 

Ὑινκαλνῦζαλ, ηλ ἡδνλλ ηαῖο ἀθάλζαηο, ηὴλ ςπρήλ κνπ 

ἔκπιεζνλ Ὁζία, πόζῳ ηνῦ Δεζπόηνπ, θαὶ δεῖμνλ θαξπνθόξνλ. 

 

Καθνδνμίαλ, αἱξεηηθλ ηὴλ ζὴλ πόιηλ, θαὶ ἐζλλ ἀιινθύισλ 

καλίαο θύιαηηε, Ὁζία ιηηαῖο ζνπ εἰο αἰλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ῥαζπκνηάηνπο, ἐθ ηῆο ςπρῆο κνπ θξνληίδαο, ἀπνθξύβεη πάληνηε 

Παξζέλε, ἵλα Σὸλ ηόθνλ, ἐλ πξνζπκίᾳ κέιπσ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ἡκάξηεθα Σσηήξ κνπ, θαὶ ἀλόκσο ἅπαλ ηὸ ηῆο δσῆο κνπ 

δηέδξακνλ, ζηάδηνλ ὁκνινγ· ἀιιὰ θεῖζαη Φξηζηὲ ηνῦ δνύινπ Σνπ. 

 

Τνὺο πίζηεσο πξνκάρνπο, ἡκλ Ἡγεκόλαο, θαὶ Ἱεξέσλ ηὸλ 

ζηέθαλνλ θύιαηηε, Παξαζθεπὴ ἐλ εἰξήλῃ θαὶ ιαόλ ζνπ ἅπαληα. 
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Εἰο Σὲ Τξηὰο Ἁγία, πίζηεη πξνζθπλνῦληεο, κνλαδηθῇ ἐλ νζίᾳ 

ζεόηεηνο, θαὶ δηαηξέζεη πξνζώπσλ ἀεὶ ζσζείεκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Σσηῆξα ηεηνθπῖα, ζζόλ κε Παξζέλε, ηὸλ ἐλ ἀζώηνηο βηώζαληα 

πξάμεζη, θαὶ ζσηεξίαο ἐιπίδα κὴ ἔρνληα. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ Σεξαθείκ, 

ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο Θενηόθνλ Σέ 

κεγαιύλνκελ. 

 

Τὸλ ηῆο ἐγθξαηείαο πνγξακκόλ, θαὶ ηῆο θθιεζίαο ηὸλ ἀέλλανλ 

πνηακόλ, ηὴλ βξύνπζαλ θξήλελ, ἰάζεσλ πειάγε, Παξαζθεπὴ ηὴλ ζείαλ 

ζεπηο ηηκήζσκελ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηὸ 

ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

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

 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο 

εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο 

ἡκλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ 

ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 
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Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηλ 

πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Φξηζηηαλλ. 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πὰλησλ ηλ λνζνύλησλ ἰαηξόο, θαὶ παξζελεπόλησλ πάξρεηο, 

ἔθνξνο ἄξηζηνο, θαὶ πηζηλ ηὸ ζηήξηγκα Παξαζθεπή πάλζεκλε∙ ηῇ 

ῥνκθαίᾳ ηῆο ράξηηνο, ινηκώδε θαηάξαλ, ηὰρνο ἐμεθάληζαο ἐθ θαησδὺλνπ 

ιανῦ∙ ὅζελ θαί ππξίλαηο εραῖο ζνπ, ηλ αἰξεηηδὸλησλ ηὴλ ιύκελ, ζηῆζνλ 

θαὶ ὀιόζξεπζνλ ἀνίδηκε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δηεπρώλ… 

 

 

 

 

 

 

 

 


