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27 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΝΕΣΟΡΟ,  
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό 

Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ.  Εἶηα ηά Σξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Καηαπαιαίζαο ηὸλ ἀξρέθαθνλ ὄθηλ, ἀζιεηηθῶο παξὰ Φξηζηνῦ 

ἐδνμάζζεο, ὦ Ἀζινθόξε Νέζησξ παλανίδηκε· ὅζελ θαζηθέηεπε, 

πάζεο ῥύεζζαη βιάβεο, θαὶ παζῶλ θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ παληνίσλ 

θηλδύλσλ, θαὶ ραιεπῶλ ἐλ βίῳ πεηξαζκῶλ, ηνὺο θαηαθεύγνληαο, 

Μάξηπο, ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλὼλ, νὗ ἡ  ἀθξνζηηρίο· ΤΗΝ ΣΗΝ ΦΑΡΙΝ ΗΜΙΝ 

ΔΙΔΟΥ ΝΕΣΤΩΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

 

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

Τὸλ δξόκνλ ηὸλ ζεῖνλ ηεηειεθώο, ἐλίζρπζνλ, Νέζησξ, ὡο 

ἀήηηεηνο Ἀζιεηήο, ἡκᾶο δηαλύεηλ ἀπξνζθόπησο, ηῆο εὐζεβείαο ὁδὸλ 

ηὴλ ζσηήξηνλ. 

 

Ἡλίθα ἐπέιζῃ ἐπηθνξά, δεηλῶλ ἀδνθήησλ, ηνῖο νἰθέηαηο ζνπ, 

Ἀζιεηά, ηόηε ἡκῖλ θάλεζη ὑςόζελ, θαὶ ηῶλ παζῶλ ιῦζνλ, Νέζησξ, 

ηὸλ ηάξαρνλ. 

 

Νεθξώζαο Λπαῖνλ ηὸλ δπζκελῆ, Φξηζηνῦ ηῇ δπλάκεη, 

ἀπνλέθξσζνλ, Ἀζιεηά, ηῇ ζῇ δσηηθῇ ἐπηζηαζίᾳ, ηὴλ θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ 

Βειίαξ ἐπήξεηαλ. 

Θενηνθίνλ. 
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Σσηῆξα ηεθνῦζα θαὶ Λπηξσηήλ, Φξηζηὸλ ηὸλ Γεζπόηελ, 

θόζκνλ ζώζαληα ἐθ θζνξᾶο, ῥῦζαί κε, ἁγλὴ Θενγελλῆησξ, 

θζνξνπνηῶλ παζεκάησλ θαὶ ζιίςεσλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ἡ ζὴ ἄζιεζηο, Μάξηπο, ηὸλ δπζκελῆ ἤζρπλελ· ὅζελ ηῆο αὐηνῦ 

παλνπξγίαο θαὶ δνιηόηεηνο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, Νέζησξ Φξηζηνῦ 

Ἀζινθόξε, ηαῖο πξὸο ηὸλ Οἰθηίξκνλα Θεὸλ πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Νεαλίαο ὡξαῖνο θαὶ εὐπξεπὴο πέθελαο, ζῶκα θαὶ ςπρὴλ 

πξνζελέγθαο ηῷ Παληνθξάηνξη· ὅζελ ὡξάτζνλ, ηὸ εἰδερζὲο ηῆο 

ςπρῆο κνπ, Νέζησξ, ηῇ δνζείζῃ ζνη ζεόζελ ράξηηη. 

 

Φαξηζκάησλ πινπζίσλ παξὰ Θενῦ ἔηπρεο, νἷα Ἀζιεηὴο ηνῦ 

Σσηῆξνο, Νέζησξ, πεξίδνμνο· ὅζελ ραξίησζνλ, θαὶ ραξᾶο πιήξσζνλ 

ζείαο, Μάξηπο, ηνὺο παιαίνληαο βίνπ ηαῖο ζιίςεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξάλδξσο ηεθνῦζα ηὸλ ηνῦ παληὸο Κύξηνλ, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε Θενραξίησηε, δύλακηλ δίδνπ κνη, ηῶλ ηνῦ ἐρζξνῦ 

θπξηεύεηλ, πξνζβνιῶλ ἑθάζηνηε θαὶ ἐπηζέζεσλ. 

 

Γηάζσζνλ, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ὦ Νέζησξ Μάξηπο Κπξίνπ, ηῶλ ἐλ 

ηῷ βίῳ πεηξαηεξίσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο πξνζθνηηῶληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

ἀληηιήςεη. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεύεηλ Φξηζηῷ, ηῷ πάλησλ βαζηιεύνληη, δηδόλαη ἡκῖλ, 

πηαηζκάησλ ἀπνιύηξσζηλ, θαὶ βίνπ ἐπαλόξζσζηλ θαὶ ρξεζηόηεηνο 
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ζεία δσξήκαηα, κὴ ἐιιείπῃο, ὦ Νέζησξ Ἀζιεηά, ηνῖο πίζηεη ηηκῶζί 

ζνπ ηὴλ ἄζιεζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ῥαληηζκνῖο ηῶλ αἱκαησλ ζνπ, ηῶλ ὑπὲξ Φξηζηνῦ ρπζέλησλ, 

καθάξηε, δξόζνλ ζείαο παξαθιήζεσο, δίδνπ ηνῖο πηζηῶο ζνη 

θαηαθεύγνπζη. 

 

Ἱιαζκὸλ ἡκῖλ αἴηεζαη, θαὶ παξαπησκάησλ, Μάξηπο, 

ζπγρώξεζηλ, θαὶ εἰξήλελ ἀζηαζίαζηνλ, παξὰ ηνῦ Κπξίνπ, Νέζησξ 

Ἅγηε. 

 

Νεθξσζεὶο δηὰ Κύξηνλ, λέθξσζνλ ηὴλ δῶζαλ θαθίαλ, ἔλδνμε, 

δσεθόξνηο ἱθεζίαηο ζνπ, ηὴλ ἀπνλεθξνῦζαλ ηὴλ θαξδίαλ κνπ. 

 

Ἡ πξεζβεία ζνπ, Ἅγηε, πάλησλ ηὰο αἰηήζεηο πιεξνῖ ἑθάζηνηε, 

δηὰ ηνῦην πξὸο ζὲ ζπεύδνκελ, θαὶ ράξηλ θαὶ ἔιενο ιακβάλνκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μὴ ιηπῶλ ηά νὐξάληα, ὅισο ἐλ λεδύτ Σνπ θαηεζθήλσζελ, ὁ 

Ὑπέξζενο δη’ ἔιενο, Κόξε, θαὶ ηὸλ θόζκνλ ἀλεθηήζαην. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴδε ζπκπαζῶο, ηνὺο ἐζηῶηαο κεηὰ πίζηεσο, ηῇ εἰθόλη ζνπ, ὦ 

Νέζησξ Ἀζιεηά, θαὶ παξάζρνπ πᾶζη, Μάξηπο, ηὰ αἰηήκαηα. 

 

Νόζσλ θαὶ παζῶλ, θαὶ πνηθίισλ πεξηζηάζεσλ, ἀλσηέξνπο 

δηαθύιαηηε ἀεί, ηνὺο πξνζηξέρνληαο ηῇ ράξηηί ζνπ, ἔλδνμε. 

 

Γύλακηλ ἡκῖλ, θαη’ ἐρζξνῦ ηνῦ πνιεκήηνξνο, ηνῦ ἀεὶ 

ὠξπνκέλνπ θαζ’ ἡκῶλ, δίδνπ, Ἅγηε, ηῇ ζείᾳ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἵλα ηῆο θζνξᾶο, ηὸλ Ἀδὰκ ἀλαθαιέζεηαη, λένο ὤθζε ἐθ Σνῦ 

Ἄρξαληε Ἀδάκ, δη’ ἀγάπελ ὁ Θεὸο ὁ πξναηώληνο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γπλάκεη, ηῇ ηνῦ Φξηζηνῦ ἀξηζηεύζαο, ἐλδπλάκσζνλ ἡκᾶο, 

Ἀζινθόξε, θαξηεξηθῶο ὑπνκέλεηλ ηὰο ζιίςεηο, ὡο ἂλ Φξηζηὸλ ηὸλ 

Οἰθηίξκνλα Κύξηνλ, εὐΐιαηνλ θαὶ ζπκπαζῆ, ἐλ ἡκέξᾳ ηῆο Κξίζεσο 

εὕξσκελ. 

 

Ὁ πιήμαο, θαὶ θαζειὼλ ηὸλ Λπαῖνλ, ἀπηνήησο ηῷ ηῆο πίζηεσο 

ὅπιῳ, ηὴλ θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ Βειίαξ καλία,λ θαὶ ηὰ ππξίκνξθα βέιε 

ἀθάληζνλ, δη’ ὧλ ἀπαύζησο ἀπεηιεῖ, ςπρηθὸλ ἡκῖλ ὅιεζξνλ, Ἅγηε. 

 

Ὑςόζελ, ἐπηθαλεὶο ἀνξάησο, Ἀζινθόξε παλανίδηκε Νέζησξ, 

ηνῖο πξνζηνῦζη ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ, ηνύηνηο παξάζρνπ πινπζίσο ηὴλ 

ράξηλ ζνπ, ἵλα ῥπζζῶζη δη’ αὐηῆο, ηῶλ πνιιῶλ πεηξαζκῶλ ηε θαὶ 

ζιίςεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νακάησλ, δσνπνηῶλ, Θενηόθε, ἀλεμάληιεηνο ὑπάξρνπζα 

θξήλε, βιῦζνλ ἐκνί νἰθηηξκῶλ Σνπ ηὰ ῥεῖζξα, ηὸλ κνιπζκὸλ ηῆο 

ςπρῆο κνπ θαζαίξνληα, θαὶ λέκνληα πᾶζηλ, Ἁγλή, εὐθξνζύλελ θαὶ 

ράξηλ θαὶ ἔιενο. 

 

Γηάζσζνλ, ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, ὦ Νέζησξ Μάξηπο Κπξίνπ, ηῶλ ἐλ 

ηῷ βίῳ πεηξαηεξίσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο πξνζθνηηῶληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ 

ἀληηιήςεη. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
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Ἀζιεηηθῇ παῤῥεζίᾳ ζνπ, Ἅγηε, πξὸο ηὸλ Οἰθηίξκνλα Λόγνλ 

θαὶ Κύξηνλ, δπζώπεη ἀπαύζησο δεόκεζα, ζείαο ηπρεῖλ ἡκᾶο, 

Μάξηπο, ρξεζηόηεηνο, ὦ Νέζησξ, ἡκῶλ ἀγαιιίακα. 

 

Πξνθείκελνλ. Δίκαιορ ὡρ θοῖνιξ ἀνθήζει καὶ ὡζεὶ κέδπορ ἡ ἐν 

ηῷ Λιβάνῳ πληθςνθήζεηαι. 

Ση. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύπιον καὶ πποζέζσε μοι καὶ 

εἰζήκοςζε ηῆρ θωνῆρ ηῆρ δεήζεώρ μος. 

Εὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. θα΄ 12-16). 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ… 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεόρ,… 

Ἀζιήζαο ζηεῤῥόηαηα, ὑπὲξ ηῆο δόμεο Κπξίνπ, ηόλ ἐρζξὸλ 

θαηήζρπλαο, ηῇ ζηεῤῥᾷ ἐλζηάζεη ζνπ, Νέζησξ ἔλδνμε· ἀιιὰ λῦλ 

πξέζβεπε, Φξηζηῷ ηῷ Σσηῆξη, θαηνηθηεῖξαη ηνὺο νἰθέηαο ζνπ, θαὶ 

δνῦλαη ἅπαζηλ, ηῶλ πιεκκειεκάησλ ηὴλ ἄθεζηλ, θαὶ ζιηβεξῶλ ηὴλ 

ιύηξσζηλ, θαὶ ραξὰλ ἐλ βίῳ ηὴλ θξείηηνλα· ηνῖο ἐπηηεινῦζη, 

πξνζύκσο ηὴλ ζεπηήλ ζνπ ἑνξηήλ, θαὶ κεγαιύλνπζηλ, Ἅγηε, ηὸλ ζέ 

ζηεθαλώζαληα. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἐλαζιήζαο λνκίκσο, ὡο γελλαῖνο ὁπιίηεο Φξηζηνῦ, καθάξηε, 

ἐθ πάζεο ἀλνκίαο, θαὶ ραιεπῆο πηθξίαο, θαὶ δεηλῆο πεξηζηάζεσο, 

ιύηξσζαη, Νέζησξ, ἡκᾶο, ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ. 

 

Σσηεξίαλ ἐμαίηεη, θαὶ ζθαλδάισλ πνηθίισλ ηὴλ ἀπνιύηξσζηλ, 

θαὶ πᾶζαλ εὐπξαγίαλ, θαὶ ζείαλ εὐινγίαλ, ηνῖο ζεξκῶο 

θαηαθεύγνπζη, ηῇ πξνζηαζίᾳ ηῇ ζῇ, ὦ Νέζησξ Φξηζηνκάξηπο. 

 

Τῶλ παζῶλ ἡκῶλ ζβέζνλ, ηὴλ ἀθάζεθηνλ θιόγα ηὴλ 

ἀλαιίζθνπζαλ, ςπρὴλ ἡκῶλ θαὶ ζῶκα, ἐρζξνῦ ηῇ ζπλεξγίᾳ, θαὶ ηὴλ 

ὕπαξμηλ ἅπαζαλ, ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ζνθέ, πινπζίᾳ ἐπνκβξίᾳ. 
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Ὁινηξόπσο ὑπήρζελ, ηνῦ ἐρζξνῦ ηῇ ἀπάηῃ λνΐ ἀγλώκνλη, 

ἀιιὰ ηῶλ πξεζβεηῶλ ζνπ, ἡ ράξηο πξνθζαζάησ, θαὶ ῥπζάζζσ κε 

ηάρηζηα, ηῆο θαθνπξγίαο αὐηνῦ, ὦ Νέζησξ Ἀζινθόξε. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῶζηλ δίδνπ κνη, Κόξε, θαὶ ςπρῇ θαὶ θαξδίᾳ θαὶ λῷ θαὶ 

ζώκαηη, ὡο ἂλ πνηῶ θαὶ πξάηησ, ηὸ ζέιεκα Κπξίνπ, ηὸ ζσηήξηνλ 

πάληνηε, θαὶ θιεξνλόκνο Αὐηνῦ, γέλσκαη κεηὰ ηέινπο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γεγαπξσκέλνλ, θαηαβαιὼλ ηὸλ Λπαῖνλ, πύξγνο ἄζεηζηνο θαὶ 

ηεῖρνο ἀζθαιείαο, δέδνζαη ἀζιήζαο, ηῇ ζῇ παηξίδη, Νέζησξ. 

 

Ἔρσλ, πακκάθαξ, πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ παῤῥεζίαλ, θαζηθέηεπε 

ἐθ πάζεο δπζπξαγίαο, ῥύεζζαη, ὦ Νέζησξ, ηνὺο ζὲ ὑκλνινγνῦληαο. 

 

Ῥῶζηλ παξάζρνπ, θαηὰ ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, ηνῖο ζηελάδνπζη 

ηνῦ βίνπ ηαῖο ἀλάγθαηο, θαὶ ηνῖο ζιηβνκέλνηο, παξάθιεζηλ ἁγίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγίαζνλ κνπ, ηὴλ κνιπζζεῖζαλ θαξδίαλ, Παλππέξαγλε, 

πάζεζηλ ἁκαξηίαο, ἵλα Σε δνμάδσ, Ὑπεξδεδνμαζκέλε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σηεθάλῳ ἀθζαξζίαο, θαηεγιατζκέλνο, θζνξνπνηῶλ 

παζεκάησλ ἀπάιιαμνλ, ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, Νέζησξ Μάξηπο 

ἀήηηεηε. 

 

Ἰιύνο ἁκαξηίαο, πιῦλνλ, Ἀζινθόξε, ηῇ ῥππηηθῇ ζνπ πξεζβείᾳ 

θαὶ ράξηηη, ηὰο δηαλνίαο, ὦ Νέζησξ, ἡκῶλ δεόκεζα. 
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Μεζέμεη δσεθόξῳ, ὣλ ηεζεσκέλνο, ἐπνπξαλίνπ θσηὸο, 

Νέζησξ, ἔκπιεζνλ, θσηηζηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, ηνὺο ζὲ 

γεξαίξνληαο. 

 

Ὁξῶλ αὐηνπξνζώπσο, ηνῦ Φξηζηνῦ ηὴλ δόμαλ, ζὺλ Γεκεηξίῳ 

ηῷ ζείῳ ἐλ Μάξηπζη, ζὺλ αὐηῷ, Νέζησξ, ἐμαίηεη ἡκῖλ ηὰ θξείηηνλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπὲξ ηῶλ νἰθεηῶλ Σνπ, Κεραξηησκέλε, ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ θαὶ 

Γεζπόηελ ἱθέηεπε, δνῦλαη ἡκῖλ, Θενηόθε, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Φαίξνηο Ἀζινθόξε Φξηζηνῦ ζηεῤῥέ, ὁ θαηαληθήζαο ηὸλ 

Λπαῖνλ ηὸλ δπζκελῆ· ραίξνηο ὁ αἰζρύλαο ηὸλ δόιηνλ Βειίαξ, ηῇ ζῇ 

ζηεῤῥᾷ ἀζιήζεη, Νέζησξ καθάξηε. 

 

Νένο κὲλ ηῷ ζώκαηη θνκηδῇ, πέισλ, Ἀζινθόξε, θαὶ ἀήηηεηνο 

ηῇ ςπρῇ, ἔιπζαο ηῆο πιάλεο ηὸ θξάηνο θαὶ ηὸ ζξάζνο, Σηαπξνῦ ηῇ 

παλνπιίᾳ, Νέζησξ παλόιβηε. 

 

Ἔδξακεο, ὦ Νέζησξ, πίζηεη ζεξκῇ, ηῷ ἐγθεθιεηζκέλῳ, 

Γεκεηξίῳ ἐλ ηῇ θξνπξᾷ, θαὶ ηὴλ εὐινγίαλ αὐηνῦ ιαβὼλ πινπζίαλ, 

θαζεῖιεο ηὸλ Λπαῖνλ, θαὶ ραίξσλ ἤζιεζαο. 

 

Φαίξνηο εὐζεβείαο ἄλζνο ζεπηόλ, θαὶ Θεζζαινλίθεο, 

ἐγθαιιώπηζκα εὐθιεέο· ραίξνηο Γεκεηξίνπ ηνῦ ζείνπ Μπξνβιύηνπ, 

νἰθεῖνο θαὶ ζπλήζεο, Νέζησξ ἀήηηεηε. 

 

Ξίθεη ἐθηεκζείο ζνῦ ηὴλ θεθαιήλ, ὑπὲξ ηῆο ἀγάπεο, ηνῦ 

Σσηῆξνο ηῆο θξαηαηᾶο, Τνύηῳ πξνζελέρζεο, ὡο ζεῖνλ ἱεξεῖνλ, θαὶ 

παξ’ Αὐηνῦ ἀμίσο, Νέζησξ, δεδόμαζζαη. 
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Σὺλ ηῷ Γεκεηξίῳ ηῷ ζαπκαζηῷ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, ηῷ 

Παληάλαθηη θαὶ Θεῷ, Νέζησξ Ἀζινθόξε, πάζεο ῥπζζῆλαη βιάβεο, 

ηνὺο εὐιαβῶο ηεινῦληαο, ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

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 ζύλεζεο Σξνπάξηα είηα 

40 Κύξηε ειέεζνλ θαη κεηά ςάιινληαη ηὰ παξόληα 

Σξνπάξηα. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Νέζησξ, Ἀζινθόξε ηνῦ Φξηζηνῦ, ἔρσλ πξὸο Αὐηὸλ 

παῤῥεζίαλ, ὡο δη’ ἀγάπελ Αὐηνῦ, αἷκά ζνπ ηὸ ηίκηνλ ἐθρέαο, Ἅγηε, 

θαζηθέηεπε πάληνηε, ζεξκῇ ἱθεζίᾳ, ὑπὲξ ηῶλ ἐθ πίζηεσο 

παξαθαινύλησλ ζε· ὅπσο ἀλαγθῶλ θαὶ θηλδύλσλ, θαὶ πνιπεηδῶλ 

ἄιισλ πόλσλ, ἀζηλεῖο ἐλ βίῳ δηακέλσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θύιαμόλ κε ὑπό ηήλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δηεπρώλ… 
 

 


