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21 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ                                                                                                

Ἁγίνπ ΙΛΑΡΙΩΝΟ ἐπ. Μνγιελῶλ,  Ἐδέζζεο Ἰσἠι 
       

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο Μνγιελῶλ Ἱιαξίσλ, θαὶ ἀληηθείκελνο ιαῷ 

Βνγνκίισλ, θαὶ ηῶλ Πξνκάρσλ ζεῖνλ ἐγθαιιώπηζκα, ηαῖο ἱθεηεξίαηο 

ζνπ, πξὸο Φξηζηὸλ κὴ ἐιιίπῃο, ἱθεηεύσλ πάληνηε, ιπηξσζῆλαη 

θηλδύλσλ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο πίζηεη ἀθιηλεῖ, πξὸ ηῆο εἰθόλνο, ηῆο ζῆο 

ἀλαθξάδνληαο. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

  

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Ἱλαρίφν, δὸς ηῇ υστῇ μοσ 

ηὴν ῥῶζιν. Ἰφήλ.  

 

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

Ἱιάζζεηη Δέζπνηα Ἰεζνῦ, ιηηαῖο ηνῦ Σνῦ δνύινπ, Ἰιαξίσλνο 

ηνῦ θιεηλνῦ, θακὲ ηὸλ ἀλάμηνλ πνηῆζαη, ἱθεηεξίαο αὐηνῦ ηὰ 

κειίζκαηα. 

 

Λνηκώδνπο κηάζκαηνο ινγηζκνῦ, ἰάηξεπζνλ ηάρεη, 

ἐλζηαιάδσλ ηὸλ γιπθαζκόλ, ηῆο κλήκεο Θενῦ ἐλ δηαλνίᾳ, ηῶλ 

ἐθδεηνύλησλ ηὴλ ράξηλ ζνπ Ὅζηε. 
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Λπρλία πνιύθσηνο Μνγιελῶλ, δεηρζεὶο Ἱιαξίσλ, 

θσηαγώγεζνλ θαὶ ἡκῶλ, ηὸλ λνῦλ ηνῦ εἰδέλαη ηνῦ Κπξίνπ, ηὰο 

ἐληνιὰο θαὶ ηὸ ἅγηνλ ζέιεκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλάζηεζνλ θείκελνλ ἐλ βπζῷ, πνιιῶλ κε πηαηζκάησλ, 

Θενλύκθεπηε Μαξηάκ, θαὶ δίδνπ κνη ρεῖξα βνεζείαο, θαὶ πξὸο 

κεηάλνηαλ ἴζπλνλ δένκαη. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ῥαζπκίαο ηῷ βέιεη θαηαηξσζεὶο ἤλπζα, πᾶζαλ ηὴλ δσήλ κνπ 

ἀιόγσο, Πάηεξ θαὶ ζιίβνκαη· δηὸ πξεζβείαηο ζνπ, δηέγεηξόλ κνπ 

πξὸο ἄλσ, λνῦλ ηὸλ ἀκειέζηαηνλ θαὶ ἀθαηάζηαηνλ. 

 

Ἰδνὺ ὄλησο ὑπάξρσ ηῆο ςπρηθῆο ἔξεκνο, κάθαξ ἀζζελείαο θαὶ 

ηξόκνο, δεηλὸο θαηέρεη κε, πῶο ηὴλ ἐμέηαζηλ, ηνῦ θξηηεξίνπ ἀλζέμσ, 

Ἱιαξίσλ Ἅγηε· δηό κε ζηήξημνλ. 

 

Ὢ πῶο ὅινλ ηὸλ ρξόλνλ, ηῆο βηνηῆο ἔδεζα, ἐλ ηαῖο πνλεξαῖο 

πξαγκαηείαηο ηνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ λῦλ ὡο ἄζσηνο, ἐλ ηῷ λαῷ ζνπ 

πξνζθεύγσ, ἵλα ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, ζσζῶ παλόζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νῦλ ὀδύξνκαη Μῆηεξ, θαὶ ὀδπλῶκαη θαὶ ζιίβνκαη, ὅηαλ 

ἐλλνήζσ ὁ ηάιαο, ηὰο ἁκαξηίαο κνπ, ἀιιὰ πξεζβείαηο Σνπ, πξὸο ηὸλ 

Υἱὸλ θαὶ Θεόλ Σνπ, ζξήλνπο κεηαλνίαο κνη, παξάζρνπ ηάρηζηα. 

  

Δηάζσζνλ, ἀπὸ βνξβόξνπ πηαηζκάησλ ὦ Ἱιαξίσλ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη θαὶ κεηαλνίᾳ πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πακκάθαξ θαὶ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πηζηῶλ ἀξσγόο, αἱξεηηθῶλ ἀληίπαινο, πησρῶλ ὁ ηξνθόο, θαὶ 

κνλαδόλησλ ζύκκαρνο, δεηθλύκελνο ηῷ βίῳ ζνπ, ὡο πνηκὴλ 

Μνγιελῶλ θαὶ δηδάζθαινο, κὴ ἐιιίπῃο ιηηαῖο ζνπ πξὸο Φξηζηόλ, 

ἐπηζθνπῶλ Ἱιαξίσλ ηνὺο ἱθέηαο ζνπ. 

  

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Δηαλνίαο ηὴλ δόθσζηλ, ηῆο πεπσξσκέλεο ςπρῆο ηὴλ ζύγρπζηλ, 

θαὶ θαξδίαο κνπ ηὸλ ηάξαρνλ, ιῦζνλ Ἱιαξίσλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

ιηθῶο ἐβεβήισζα, ηῆο ςπρῆο ρηηῶλα ηαῖο ἁκαξηίαηο κνπ, 

ἀιιὰ δόο κνη ἱθεζίαηο ζνπ, δάθξπα ιεπθᾶλαη ηὸ θειίδσκα. 

 

Σθιεξπλζεὶο ηῇ θαθίᾳ κνπ, Πάηεξ Ἰιαξίσλ πξόο ζε 

θαηέθπγνλ, ἵλα εὕξσ ηὴλ θαηάλπμηλ, πέλζνο κεηαλνίαο θαὶ ηὰ 

δάθξπα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τνῦ Δεζπόηνπ ηὸ ηέκελνο, ὄξνο ἀιαηόκεηνλ θαὶ θαηάζθηνλ, 

Θενηόθε ἀεηπάξζελε, κὴ παξίδῃο ζθέπνπζα ηνὺο δνύινπο Σνπ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἥιθσκαη δεηλῶο, Ἱιαξίσλ ἐλ ηῷ ζώκαηη, ἀζζελείαηο ἀληάηνηο 

θαὶ πηθξαῖο, ἀιιὰ πέπνηζα ἐλ ζνὶ ηνῦ ἰαζῆλαί κε. 

 

Χῦμνλ ππξεηόλ, ηῶλ πιεγῶλ ηῆο ἀῤῥσζηίαο κνπ, θαὶ ηὸ 

ἄηνλνλ θαηάπαπζνλ ζαξθόο, ἐπνκβξίαηο Ἱιαξίσλ ηῶλ ραξίησλ ζνπ. 

 

Ὕιεο γεεξῶλ, ὑςσζεὶο καθαξηώηαηε, ὑπεξάλσ ηῇ ὁζίᾳ βηνηῇ, 

ἐθ ρνὸο ηῶλ θνζκηθῶλ ἡκᾶο ἀλύςσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαῖξε ἐθ θζνξᾶο, ηῶλ βξνηῶλ ἡ ἐμαλάζηαζηο, θαὶ ἑηνίκε 

Θενηόθε ἰζρπξά, πξνζηαζία θαὶ βνήζεηα ἡ ἄκαρνο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἠδύηεηα, ἀξεηῶλ κνη ράξηζαη, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ Ἰιαξίσλ 

πακκάθαξ, θαὶ ἐκπαζεὶο ινγηζκνὺο θαὶ ἀθάξπνπο, ἐθ ηνῦ λνόο κνπ 

ἐθδίσμνλ ηέιενλ, ὅπσο ὑκλῶ ζεκλνπξεπῶο, ηνῦ Σσηῆξνο ηὸ ἅγηνλ 

ὄλνκα. 

 

Μεκόιπζκαη, Ἰεξάξρα Ὅζηε, ηαῖο ζεηξαῖο ηῶλ ἀκεηξήησλ 

παζῶλ κνπ, θαὶ κνιπζκνῖο ινγηζκῶλ ἀθξαζίαο, θαηεῤῥππώζελ ὁ 

ὄλησο ἀλάμηνο, ηνῦ νὐξαλνῦ ηε θαὶ ηῆο γῆο, ἀιι’ εὐραῖο ζνπ βνήζεη 

κνη ηάρηζηα. 

 

 βίνο κνπ, Ἱιαξίσλ πάληηκε, ἀλνκίαο θαὶ αἰζρξόηεηνο 

πιήξεο, θαὶ δπζσδίαο πνιιῶλ ἁκαξηάδσλ, πξὸο ηὴλ δσὴλ ηνῦ 

Φξηζηνῦ ἐκπνδίδεη κε, ἀιι’ ὡο ὁ ἄζσηνο ζαῤῥῶ, ἐθδεηῆζαη ηὴλ 

ζθέπελ θαὶ ράξηλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπνύξγεζαο, ηῷ ἁγίῳ ηόθῳ Σνπ, ηῶλ ἀλζξώπσλ ζσηεξίαλ 

Παξζέλε, θαὶ ἀλεδώσζαο Εὔαο ηὸ γέλνο, θαὶ ηνῦ Ἀδὰκ ηὴλ ζθελὴλ 

ἐμαλέζηεζαο· δηὸ ἀλάζηεζνλ θἀκέ, ηὸλ πεζόληα ἐλ ιάθθῳ ηῶλ 

ζιίςεσλ. 

  

Δηάζσζνλ, ἀπὸ βνξβόξνπ πηαηζκάησλ ὦ Ἱιαξίσλ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη θαὶ κεηαλνίᾳ πξνζηξέρνληαο, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πακκάθαξ θαὶ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῇ ζενιόγῳ ζνπ γιώηηῃ ἐζηήξημαο, ηῶλ ξζνδόμσλ ηὰ 

πάληηκα δόγκαηα, λῦλ δὲ ηῇ ζείᾳ πξεζβείᾳ ζνπ θξνύξεζνλ, 

Ἐπηζθνπῆο ηῆο πνηέ ζνπ πιεξώκαηα, ἀπὸ θαθῶλ θαὶ αἱξέζεσλ 

Ἅγηε. 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην, 

καὶ οἱ Ὅζιοί Σοσ ἀγαλλιάζονηαι. 
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Ση. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ, ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9-16). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, 

ζσζήζεηαη, θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη, θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. Ἐγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο.  πνηκὴλ ὁ θαιὸο, ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ·  κηζζσηὸο δὲ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζὶ ηὰ 

πξόβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξόβαηα 

θαὶ θεύγεη· θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  

δὲ κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. Ἐγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα, θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 

Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· θἀθεῖλά 

κε δεῖ ἀγαγεῖλ, θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη, θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Σηῦινο ἀπεξίηξεπηνο, Ἐπηζθνπῆο ηῶλ Μνγιαίλσλ, θαὶ 

θσζηὴξ ἀείθσηνο, δόθσζηλ ζθεδάδσλ ηὴλ ηῶλ αἰξέζεσλ, εὐζεβῶλ 

ηείρηζκα, πᾶζαλ ἀπνθξνῦνλ, Βνγνκίισλ ηὴλ θαθόλνηαλ, θαὶ 

ἀθξηβέζηαηνο, κνλαζηῶλ θαλὼλ θαὶ ὑπόδεηγκα, θαλεὶο 

ζενκαθάξηζηε, κὴ παξίδῃο λῦλ ηὴλ ἱθέζηνλ, δέεζίλ κνπ ηαύηελ, 

θσηίδσλ ζθνηνδίλελ ηὴλ δεηλήλ, θαὶ ἀγλσζίαλ ἀληίζενλ, ηῆο ςπρῆο 

κνπ Ὅζηε. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τὸλ ἀγξὸλ ηῆο ςπρῆο, ἐθ ηνῦ ζπόξνπ θαζᾶξαη ηῶλ δηδαλίσλ 

θπηῶλ, ηνὐηέζηηλ ηῆο θαθίαο, ἀξγίαο θηιαξρίαο, θαὶ δεηλῆο 

θαηαθξίζεσο, ἐπηζηαζίᾳ ηῇ ζῇ, ἐιπίδσ Ἱιαξίσλ. 
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Ἡ πνιίρλε Πξνκάρσλ, Ἱιαξίσλ αἰηεῖηαη πξὸ ηῆο εἰθόλνο ηῆο 

ζῆο, ηὴλ ζείαλ ἀξσγήλ ζνπ, ραξίησλ ζνπ ηὰ ῥεῖζξα, θαὶ εἰξήλεο 

δσξήκαηα, ἐπὶ ηνὺο πίζηεη ζνθέ, ὑκλνῦληαο ηὸλ ζὸλ βίνλ. 

 

Νέκεηο πᾶζηλ εἰξήλελ, ηνῖο ἐλ πόζῳ θαξδίαο θαὶ εὐιαβείᾳ 

πνιιῇ, ζὲ ἐπηθαινπκέλνηο, πακκάθαξ Ἱιαξίσλ, ἐθδηώθσλ ηὸλ 

ζόξπβνλ, ηνῦ ἀξρεθάθνπ ἐρζξνῦ, θαὶ πηεξληζηνῦ βειίαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεῖζξα δόο κνη δαθξύσλ, ςπρηθῶλ ὅπσο πιύλσ ἁκαξηηῶλ κνπ 

πιεγάο, Παξζέλε Θενηόθε, ἡ ηέμαζα ἀῤῥήησο, ηὴλ πεγὴλ ηῆο 

ἀθέζεσο, ηὸλ Ζσνδόηελ Φξηζηόλ, Ὃλ πάληεο εὐινγνῦκελ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ὡο Ἱεξάξρεο, παξεζηεθὼο ηῷ Κπξίῳ, κὴ ἐιιίπῃο ὑπὲξ πάλησλ 

ἱθεηεύσλ, ηῶλ ἐλ ἀζζελείαηο, πνηθίιαηο ηξπρνκέλσλ. 

 

Σηελάδσλ ζθόδξα, ἐλ ηῇ λπθηὶ θαὶ ἡκέξᾳ, θαηαθεύγσ ηῷ λαῷ 

ζνπ Ἱιαξίσλ, θαὶ αἰηνῦκαη Πάηεξ, εἰξήλεπζηλ ηνῦ βίνπ. 

 

Ἰδνὺ ηὰ πιήζε, ηῶλ θηιαγίσλ ζεόθξνλ, εὐζεβῶο 

θαζηθεηεύνπζη βνῶληα· ῥύνπ ἡκᾶο πάληαο, ἐθ ηῶλ πηθξῶλ δαηκόλσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νπγεὶο ηῷ βέιεη, ηνῦ πεξλνζθόπνπ Παξζέλε, ηὴλ πιεγήλ κνπ 

θαηαγιύθαλνλ εὐραῖο Σνπ, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ θαη’ ἄκθσ δώξεζαί κνη. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰῷ ἀιαδνλείαο, θαξκαρζεὶο πακκάθαξ, ηῆο κεηαλνίαο θαξπνὺο 

ἀπεζηέξεκαη, θαὶ ἀπνγλνὺο θαηαθεύγσ, ηῇ ἀληηιήςεη Σνπ. 

 

Ὢ πόζσλ ἁκαξηάδσλ, ἔλνρνο ηπγράλσ, θαὶ ηῆο γεέλλεο 

ζεόθξνλ νὐ δέδνηθα· δηὸ ιηηαῖο ζνπ ηὸλ λνῦλ κνπ, Φξηζηῷ 

νἰθείσζνλ. 
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Ἡλίθα ηὴλ ζὴλ θιῆζηλ, Πάηεξ Ἱιαξίσλ, ἐλ ηῷ λνΐ κνπ 

πξνζιήςνκαη ζβέλλπληαη, ηὰ ἐλλνήκαηα πάληα ηῆο ἀπνγλώζεσο. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Λνπηξῷ ηῆο κεηαλνίαο, ζπνύδαζνλ Παξζέλε, ηὴλ κνιπλζεῖζαλ 

θαζᾶξαη θαξδίαλ κνπ, ἐθ ηῶλ πνηθίισλ θειίδσλ ηῆο ἀζπκίαο κνπ. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, …. 

 

Φαίξνηο ηῶλ Πξνκάρσλ κέγαο θξνπξόο· ραίξνηο Ἀικσπίαο, 

ἐγθαιιώπηζκα ἱεξόλ· ραίξνηο κνλαδόλησλ, ἀλδξῶλ ὁ πνδεγέηεο, 

πακκάθαξ Ἰιαξίσλ, Μνγιαίλσλ θαύρεκα. 

 

Ἔρσλ ἐλ ηνῖο ζηέξλνηο ζνπ ηὸλ Φξηζηόλ, πάληα ηὰ ἡδέα, 

ἀπεξλήζσ ηῶλ γεεξῶλ, θαὶ ἐπ’ ὤκσλ ἦξαο, ζηαπξὸλ ηνῦ ζνῦ 

Δεζπόηνπ, ὁδεύσλ Ἱιαξίσλ, πξὸο ηὰ νὐξάληα. 

 

Ὕδαηα ἀπέζηξεςαο ζνιεξά, ηῶλ αἱξεηηδόλησλ, Ἱιαξίσλ ἐλ 

Μνγιελνῖο, θαὶ ηαῖο ἀζνιώηνηο, ηνῖο πίζηεσο ἀξδείαηο, ηὰ ζξέκκαηα 

ηῆο πνίκλεο, ηῆο ζῆο ἐπόηηζαο. 

 

Σηόκαηα πνιύθζνγγα ζνθηζηῶλ, θαὶ θελῶλ ῥεηόξσλ, 

Βνγνκίισλ ηῶλ δπζκελῶλ, ὄλησο ηνῖο ζνῖο ιόγνηο, ηνῖο 

πλεπκαηνθηλήηνηο, ἐζίγεζαλ ζεόθξνλ, θαὶ ἠπνξήζεζαλ. 

 

Πέηξνπ ηε θαὶ Παύινπ ηῶλ καζεηῶλ, ηὸ ζεπηὸλ ζεκλεῖνλ, ἐλ 

Πξνκάρνηο ηῶλ Μνγιελῶλ, ἔζηεζαο ζεόθξνλ, ηῇ ράξηηη Κπξίνπ, ὡο 

πύξγνλ Ἱιαξίσλ, ἀθαηακάρεηνλ. 

 

Μλήζζεηη πξεζβείαηο ζνπ θαὶ ἡκῶλ, ηῶλ ἐλ ηαῖο ἀλάγθαηο, 

ηξπρνκέλσλ θαὶ πεηξαζκνῖο, Πάηεξ Ἱιαξίσλ, θαὶ δίδνπ ζὺ ὡο νἶδαο, 

ἑθάζηῳ ηῶλ ἀλζξώπσλ, ηαρὺ ηὰ πξόζθνξα. 

 



[279] 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη 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 Δεζπόηῃ, 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 εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δεῦηε, θηιαγίσλ ὀ ρνξόο, θαὶ ηῶλ ξζνδόμσλ ηὸ πιῆζνο, ηὸλ 

Ἱιαξίσλα, ηὸλ νὐξαλνζηήξηθηνλ, ἄλδξα ηῆο πίζηεσο, ηῶλ Πξνκάρσλ 

ηὸλ ἔθνξνλ, Πνηκέλσλ ηὴλ δόμαλ, Μνγιελῶλ Ἐπίζθνπνλ, ζαπκάησλ 

αἴηηνλ, δεῦηε, ἱθεηεύζσκελ πάληεο, ἵλα ηαῖο αὐηνῦ ἱθεζίαηο, ηύρσκελ 

πηαηζκάησλ ἀπνιύηξσζηλ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

  

 Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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