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18 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

Εὐαγγειηζηνῦ ΛΟΥΚΑ 

 
Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄(142) Χαικόο θαί ην Θεόο Κύξηνο 

κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα  ηά  Τξνπάξηα.Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ 

ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Τνῦ θηιαλζξώπνπ Ἰεζνῦ θαί Δεζπόηνπ, κύζηεο ὑπάξρσλ, ὦ 

Λνπθᾶ ζεεγόξε, πηζηῶλ δέ ηό πξνζθύγηνλ ἐλ λόζνηο ραιεπαῖο, ηάο 

αἰηήζεηο πξόζδεμαη θαί ἰάηξεπζνλ ηάρεη, ἀζζελείαο ζώκαηνο θαί 

ςπρῆο πάληα ἄιγε, ὅπσο ηηκῶκελ πάληνηε ηήλ ζήλ, κλήκελ θαί 

αἶλνλ, Κπξίσ πξνζάγσκελ. 

 

Δόμα. Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

 

Λνπθᾶλ ηόλ ζεεγόξνλ θαί ηνῦ Παύινπ ζπλέθδεκνλ, θαί 

Εὐαγγειίνπ ηνῦ ηξίηνπ, ζπγγξαθέα ζεόπλεπζηνλ, ἐλ ὕκλνηο 

ηηκήζσκελ πηζηνί, ὡο ἄμηνλ ἐξγάηελ ηνῦ Φξηζηνῦ· ηῷ θσηί γάξ ηνῦ 

Κπξίνπ θαηαπγαζζείο, κεηέδσθε θῶο ηῷ θόζκσ, γξάςαο ηάο 

ζαπκαζηάο παξαβνιάο, ζύζηαζηλ Ἐθθιεζίαο ηε, ηῇ ἐπειεύζεη ηνῦ 

Πλεύκαηνο ἱζηνξεζάκελνο. 

 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. Ἦρνο δ`. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Ἡ ἐλ γαζηξί Σνπ ηόλ Θεόλ δεμακέλε, ηόλ Ἰαηξόλ ςπρῶλ ἡκῶλ 

θαί ζσκάησλ, Παξζέλε Παλακώκεηε, ἦο πάληηκνλ κνξθήλ, πξῶηνο 

ἀληζηόξεζελ, ἰαηξόο θαί δσγξάθνο, Λνπθᾶο ὁ ζεζπέζηνο, ηάο 

δεήζεηο πξνζδέρνπ, ηῶλ πξνζθνηηώλησλ ηνύηῳ ηῷ λαῷ θαί 

ἀζζελείαο ἡκῶλ ιύε ηάρηζηα. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὖ ἡ  ἀθξνζηνηρίο· ΛΟΤΚΑ ΙΑΣΡΕ ΘΕΡΑΠΕΤΑΙ 

ΗΜΩΝ ΣΑ ΑΛΓΗ· ἀλσλύκνπ. 
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ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ`. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Λνπθᾶ Φξηζηνθίιεηε ἰαηξέ, ςπρῶλ θαί ζσκάησλ, ἀθεζώδπλε 

πξεζβεπηά, πξνζδέρνπ αἰηήζεηο ἱθεηῶλ ζνπ, θαί ηῷ Κπξίσ ηαρέσο 

πξνζάγαγε. 

 

Ὁ Λόγνο ζεζάξθσηαη ηνῦ Παηξόο, ἐθ θηιαλζξσπίαο θαί 

ἰάζαην ηάο πιεγάο, ηνῦ γέλνπο ἀλζξώπσλ ὡο παλζόθσο, ζύ ὦ 

Λνπθᾶ ἰαηξέ ἐμηζηόξεζαο. 

 

Ὑςόζελ ἐπίβιεςνλ, ὦ Λνπθᾶ, θαί πξόο ὕςνο ἄξνλ, ηάο 

θαξδίαο ἡκῶλ θαί λνῦλ, πνηθίιαηο λνζνύλησλ ἀζζελείαηο, ηῶλ 

πξνζηξερόλησλ ἐλ πίζηεη πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κνηιία Σνπ γέγνλελ νὐξαλόο, Κεραξηησκέλε, ὡο γελλήζαζα 

ηόλ Φξηζηόλ, Ὅλ πάληνηε Μῆηεξ ἐμηιένπ, ὑπέξ ηῶλ πόζῳ ηήλ 

ζθέπελ αἰηνύλησλ Σνπ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ἀλεζίλ κνη παξάζρνπ, ἐθ ηῶλ πνιιῶλ ζιίςεσλ, αἱ πέξ κέ 

θαηέιαβνλ ἄθλσ θαί ἐμεθάληζαλ, ραξάλ θαξδίαο κνπ, Λνπθᾶ θαί 

ζηήξημνλ πάζαλ, θινλνπκέλελ ὕπαξμηλ, εὐραῖο ἁγίαηο ζνπ. 

 

Ἰαζαί κνπ ηά ἄιγε, ὡο ἰαηξόο ἄξηζηνο, ἔρσλ ἐπηζηήκεο ηήλ 

γλῶζηλ θαί ράξηλ ἄλσζελ, Λνπθᾶ καθάξηε, θαί δίδαμνλ κε δνμάδεηλ, 

ηόλ νἰθνλν-κνύκελνλ ηήλ ζσηεξίαλ κνπ. 

 

Ἀεδήο κνί ὑπάξρεη, ἡ λνζεξά δόθσζηο, ὅζελ ἐμαηηῶ θώηηζόλ 

κνπ, Λνπθᾶ, δηάλνηαλ, ὅπσο ηό ζθόπηκνλ, ηῆο ἐπηζθέςεσο ηαύηεο, 

ηνῦ Κπξίνπ δέμσκαη, πξόο ζσηεξίαλ κνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Τί Σνί δῶξνλ, Παξζέλε, νἱ γεγελεῖο νἴζνκελ, ὅηη ηόλ θαιόλ 

Σακαξείηελ ἐηεθλνηξόθεζαο, ηό ζεῖνλ ἔιαηνλ, πιεγαῖο βαιόληα 

ἁπάζαηο, θαί ιεζηῶλ ηά ηξαύκαηα ἐμαθαλίζαληα. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ, ζενθόξε, ὅηη πάληεο 

Λνπθᾶ πξό ζέ θαηαθεύγνκελ, αἰηνύκελνη ζεξαπείαλ ηαρίζηελ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

Φηιάλζξσπνο ὧλ, ἀθέζησξ παλάξηζηε, Λνπθᾶ θαί ἡκῶλ, ηά 

ἄιγε ζεξάπεπζνλ, ηάο ςπράο θαί ζώκαηα θαηαβάιινληα, θαί 

ἀλάγαγε ἀπό ηαιαηπσξίαο δεηλῆο, ηνύο πόζῳ λαῷ ζνπ 

θαηαθεύγνληαο. 

 

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ῥῶζηλ πάξερε, Ἅγηε, ἐπηθαινπκέλνηο ηήλ ζήλ βνήζεηαλ, θαί 

ραξάλ ἦλπεξ εἰζήλεγθε, ηῇ ζαξθώζεη Λόγνο θαί Θεόο ἡκῶλ. 

 

Εὐθξνζύλῃ ηήλ θάθσζηλ, θαί ἡ εὐζελίᾳ ἅπαζαλ ζηέλσζηλ, 

δηαδέμνηην ζεπηαῖο εὐραῖο, ζνῦ Λνπθᾶ θαί ῥώζηο ηήλ ἀζζέλεηαλ. 

 

Θενῦ γέγνλαο κίκεκα, Εὐαγγειηζηά Λνπθᾶ καθάξηε, ηάο 

ἀθηίλαο ἐπηρέσλ ζνπ, ηνῖο ἐμαηηνπκέλνηο παῤῥεζίαλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐκεγάιπλε Κύξηνο, Σέ Παξζελνκῆηνξ ὡο πξνεθήηεπζαο, 

γελεαί γάξ εὐθεκνῦζη Σέ, ὅηη Ἰαηξόλ ςπρῶλ ἐγέλλεζαο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ῥήκαηα δσῆο, ἅ ζπλέγξαςαο ηῇ ράξηηη, ηαῖο ςπραῖο, Λνπθᾶ, 

θαηάβαιιε, ὅπσο ἄιγε ὀδπλῶλ ἀπνθξνπώκεζα. 

 

Ἁκαξηεηηθῆο, δηαζέζεσο ἀπάιιαμνλ, ηῆο γελλώζεο ζιίςηλ 

ζώκαηη, θαί θαξδίαο ηῷ Θεῶ Λνπθᾶ ζηεξέσζνλ. 
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Παῦζνλ ὀδπλῶλ, ηῶλ πνηθίισλ, Λνπθᾶ, κάζηηγαο, ὑπνκνλήλ 

δέ ἐλ ηαῖο λόζνηο δόο ἡκῖλ, θαί δηαβιέπεηλ ηνῦ Κπξίνπ ζείαλ 

πξόλνηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔιπζαο ἡκᾶο, ηῇ θπήζεη Σνπ Παλάκσκε, ἐθ ηῶλ δεζκῶλ ηνῦ 

πνιεκήηνξνο θαί ἐλ θηλδύλνηο παληαρνῦ ῥύζηηο παξίζηαζαη. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὑςώζαηο κνπ, πεπησθόο ηό θξόλεκα, θαί ηά λέθε δηαιύζαηο 

ςπρῆο κνπ, ὅηη ἰδνύ ἀζζελείαο κέ ἄιγνο, θαί ηό κηθξόςπρόλ ηῆο 

δηαλνίαο κνπ, θαηέβαινλ ζεῖε Λνπθᾶ· ὅζελ θξάδσ ζνη ηάρπλνλ 

ζῶζνλ κε. 

 

Σαββάηηζνλ, ηήλ ςπρήλ κνπ, Ἅγηε, ἀπό ἔξγσλ ηῆο αἰζρξᾶο 

ἁκαξηίαο· ἔρνπζη γάξ ηήλ ἰζρύλ ζπλεζείαο, θαί ηήλ ὀδύλελ κηζζόλ 

ἀπνηίθηνπζηλ, ἀληί ὑιώδνπο ἡδνλῆο, ἦλ ὡο δέιεαξ θαζππνβάιινπζη. 

 

Ἀλάζηεζνλ, ἀπό θιίλεο ἅπαληαο, ὡο Δεζπόηεο ζνπ ἀλέζηεζε 

πιήζε, ὧλ ἐλ ηῇ γῇ ἰαηξέ κπζηνγξάθε, θαί εὐγλσκόλσο θξαπγάδεηλ 

ἀμίσζνλ· Φηιάλζξσπε δόμα ηῇ Σῇ, πξόο ἡκᾶο ζπκπαζεία Σνπ 

πάληνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάκαηα, ζαπκαζίσλ πάληνηε, ἡ ζεπηή πεγάδεη, Μήηεξ, κνξθή 

Σνπ, ἦλ ὁ Λνπθᾶο αὐηνςεῖ θαζνξῶλ Σε, ρξσκαηνπξγίᾳ ζνθῶο 

ἀληζηόξεζελ, θαί ράξηλ εἴιεθελ ἐθ Σνῦ, εὐινγίᾳ ηνῦ Τόθνπ Σνπ 

Δέζπνηλα. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ἱθέηαο ζνπ, ζενθόξε, ὅηη πάληεο 

Λνπθᾶ πξόο ζέ θαηαθεύγνκελ, αἰηνύκελνη, ζεξαπείαλ ηαρίζηελ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἐπηζηήκε ζπδεύμαο ηήλ ράξηλ ηνῦ Πλεύκαηνο, ζεξαπεύεηο, 

Λνπθᾶ, ηά ἄιγε ηνῦ ζώκαηνο, θαί ηαῖο ςπραῖο ἐκβάιιεηο εἰξήλελ 

νὐξάληνλ· δηό θαί λῦλ ηῷ ζῷ λαῶ, ζπλειζόληεο εὐιαβῶο, βνῶκελ 

ζνί θξάδνληεο· πξόζρεο ἡκῖλ λνζνῦζη, πέκςνλ ηαρύ ηήλ ιύζηλ θαί 

ἀγαιιίαζηλ θαηδξάλ, ἱθέηαηο ζνπ δώξεζαη. 

 

Πξνθείκελνλ.  Εἰρ πάζαν ηήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ θθόγγορ αὐηοῦ καί 

εἰρ ηά πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηά πήμαηα αὐηοῦ. 

Ση. Οἱ οὐπανοί διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ, ποίηζιν δέ σειπῶν 

Αὐηοῦ ἀναγγέλει ηό ζηεπέωμα. 

 

Εὐαγγέιηνλ Απνζηόινπ 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ… 

 

Καί λῦλ.  Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

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

Θεόρ… 

 

Ἰαηξέ παλάξηζηε, θαί ἱεξέ κπζηνγξάθε, θιῖλνλ νὐο εὐήθννλ, 

θαί ἡκῶλ ἐπάθνπζνλ, δενκέλσλ ζνπ. Ἰαηξνύο εὐιόγεζνλ, 

λνζνθόκνπο ζηήξημνλ, ἀζζελνύζη ῥῶζηλ ράξηζαη, πάληαο ἁγίαζνλ, 

ηνύο ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ ηξέρνληαο· θαί ὡο δσγξάθνο κόληκνλ, ηαῖο 

ςπραῖο Φξηζηόλ ἐμεηθόληζνλ· ὅπσο ἐλ εἰξήλῃ, δηάγσκελ ηόλ ρξόλνλ 

ηῆο δσῆο, θαί ζέ πξεπόλησο δνμάδσκελ, Λνπθᾶ ἀμηάγαζηε. 

 

ᾨδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 

Σώκαηα ἐμεζζελεκέλα, ἐλδπλάκσζνλ, Λνπθᾶ ζεπηέ ἀθέζηνξ, 

δπλαηόλ γάξ ἐζηη, ζνί ἔρνληη ηήλ ράξηλ, ηά θπζηθῶο ἀδύλαηα, 

κεηαζηῆζαη παξαδόμσο. 

 

Ἤιγεζε ζθόδξα ἡ ςπρή κνπ, ηήλ ηνῦ ζώκαηνο ἰδνῦζα 

ἁκαξηίαλ, ἀζζελνῦζαλ δεηλῶο· δηό ηῇ ζῇ πξεζβεία, Λνπθᾶ ζεόθξνλ 

ἅπαζαλ, ἀλαηίζεκη ἐιπίδα. 
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Μεῖλνλ ςπρή κνπ θνβνπκέλε, ὦ Φηιάλζξσπε, πξεζβείᾳ 

Ἀπνζηόινπ, κήπσο ζθόηνο βαξύ, αὐηήλ δηαρσξίζε, ηῆο γιπθπηάηεο 

ζέαο Σνπ, θαί ἀπόισκαη ὁ ηάιαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ ηῆο πξόο ἐκέ θηιαλζξσπίαο, Παλαγία κνπ, θαί θῶο ηῶλ 

ὀθζαικῶλ κνπ, ὅηη ἔρεηο ἀεί, ὀμείαλ ηήλ πξεζβείαλ, εἰ θαί ἐγώ νὐ 

παύνκαη, ηῷ Υἱῶ Σνπ ἁκαξηάλεηλ. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ννζῶλ ηό ζῶκα, θαηαθεῖκαη ἐλ θιίλῃ, ηῆο ὀδύλεο, Λνπθᾶ 

ζεξαπεπηά κνπ· ὅζελ ἔγεηξόλ κε, ζῇ ζείᾳ κεζηηείᾳ. 

 

Τόλ Ἱππνθξάηελ, ὑπεξήξαο ηῇ γλώζεη, θσηηζζεῖο ἐιιάκςεη 

Παξαθιήηνπ, δηό θαηά ράξηλ, Λνπθᾶ, ἴαζαη λόζνπο. 

 

Ἄλεπ θαξκάθσλ, λόζνπο πάζαο δηώθεηο, ἐπηθιήζεη ὀλόκαηνο 

Κπξίνπ, ὡο Λνπθᾶ πξνεῖπελ, ζπιιόγῳ Ἀπόζηνισλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλαλενῦκαη, Θενηόθε ιακβάλσλ, θαηά λνῦλ κνπ πνιιήλ 

θηινηεθλίαλ, ἦ Φξηζηηαλνύο Σνπ, ὡο Μήηεξ πεξηβάιιεηο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Λνπθᾶ ζαπκαηνθόξε, δέρνπ ηάο δεήζεηο, ηῶλ ἐλ Ἰδξύκαηη 

ηνύηῳ ηόλ ἄλζξσπνλ, δηαθνλνύλησλ θαί θιίλῃ ὀδύλεο θείκελνλ. 

 

Γηλώζθεηο ηάο αἰηήζεηο, ἔρεηο ζείαλ ράξηλ, Λνπθᾶ, ἦλ δεῖμνλ 

πηζηνῖο αἰηνπκέλνηο ζε θαί ἀζζελείαο ζνύο δνύινπο, εὐζύο 

ἀπάιιαμνλ. 

 

Ἠιάηησηαη  ἡ πίζηηο, λόζνο δέ ὑςνῦηαη, θαί ἡ ςπρή κνπ ὡο 

θύιινλ ζαιεύεηαη, Λνπθᾶ καθάξηε, ζπεῦζνλ θηλδύλνπ ῥύζαη κε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἀλύκθεπηε Παξζέλε, Ἰαηξόλ ςπρῶλ ηε, θαί ηῶλ ζσκάησλ 

ηεθνῦζα ηόλ Κύξηνλ, ζύλ ηῷ Λνπθᾶ ηάο δεήζεηο, ἐθπιήξνπ δνύισλ 

Σνπ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

 

Ἀμηόλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὅλησο 

Θενηόθνλ, Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ὁ ζεόζνθνο ζπγγξαθεύο, ηνῦ Εὐαγγειίνπ, 

πλεπκαηέκθνξνο ἑξκελεύο, ἀιεζήο ἀθέζησξ ηῆο ἀπηζηίαο λόζνπ, 

Λνπθᾶ, ινπηξνῦ ηνῦ ζείνπ, ρξίζεη ἰώκελνο. 

 

Μαθαξίδνκέλ ζνπ ηήλ δεμηάλ, Λνπθᾶ ζεεγόξε, δη’ ἦο ἔρνκελ 

νἱ πηζηνί, ηάο ηνῦ Θενῦ Λόγνπ δηηηᾶο ἁγίαο πιάθαο, θαί ηήλ ζεπηήλ 

εἰθόλα, ηῆο Θενκήηνξνο. 

 

Νόζνπο ἰαηξεύσλ παληνδαπάο, ράξηηη Κπξίνπ, ὦ Λνπθᾶ, 

ζαπκαηνπξεπῶο, πάζεο ἀζζελείαο ἀπάιιαηε θαί ἄιγνπο, ηνύο 

πξνζηόληαο πόζῳ, λαῷ ηῷ ζείῳ ζνπ. 

 

Σύλ ηῇ Παλπκλήηῳ Μεηξί Θενῦ, ἦο ηόλ ραξαθηήξα, 

ἐμεηθόληζαο πξῶηνο ζύ, πξέζβεπε Κπξίσ, Λνπθᾶ, ὑπέξ ηῶλ ὅζνη, ἐλ 

θιίλε ἀζζελείαο θεῖληαη, ὡο εὔζπιαρλνο. 

 

Ἰαηξνύο ἐληαῦζα ηνύο ἀζζελεῖο, ὡο ὁ Σακαξείηεο, ἐλ ἀγάπῃ 

πνιιῇ Λνπθᾶ, δήιῳ ἐμηῶληαη, εὐιόγεη ράξηηί ζνπ, ἑθαηνληαπιαζίσο, 

ὧλπεξ πξνζθέξνπζη. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 
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Τό Τξηζάγηνλ … 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο.Λνπθᾶλ ηόλ 

Θεεγόξνλ θαί ηνῦ Παύινπ ζπλέθδεκνλ, θαί Εὐαγγειίνπ ηνῦ ηξίηνπ, 

ζπγγξαθέα ζεόπλεπζηνλ. Ἐλ ὕκλνηο ηηκήζσκελ πηζηνί, ὡο ἄμηνλ 

ἐξγάηελ ηνῦ Φξηζηνῦ, ηῷ θσηί γάξ ηνῦ Κπξίνπ θαηαπγαζζείο, 

κεηέδσθε θῶο ηῷ θόζκσ, γξάςαο ηάο ζαπκαζηάο παξαβνιάο, 

ζύζηαζηλ Ἐθθιεζίαο ηε, ηῇ ἐπειεύζεη ηνῦ Πλεύκαηνο 

ἱζηνξεζάκελνο. 

 

 

Κύξηε ἐιέεζνλ κ’ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ἀζζελνῦληαο ἀιγεηλῶο, ἴαζαη Λνπθᾶ ράξηηί ζνπ, θαί 

λόζνπο δίσθε, θιίλεο ἐμαλάζηεζνλ θαηαθεηκέλνπο θαί γάξ, ὁ 

θηιάλζξσπνο Κύξηνο, πνιιήλ δέδσθε ζνί, δύλακηλ ηνῦ Πλεύκαηνο, 

ὡο νἰθνλόκῳ πηζηῷ· ὅζελ λῦλ δεήζεηο πξνζδέρνπ, πάλησλ ἐλ λαῷ 

ζνπ ἁγίῳ, ηνύηῳ θαί ἐθπιήξνπ ηά αἰηήκαηα. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ θαί 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπό ηήλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δηεπρώλ… 


