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2 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΝΧΝ   ΠΑΡΑΚΛΖΣΗΚΟ 

 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΝ ΟΗΟΗ ΠΑΣΔΡΑ ΖΜΧΝ 

 

ΓΑΒΡΗΖΛ   

 

ΣΟΝ ΓΗΑ ΥΡΗΣΟΝ ΑΛΟΝ ΚΑΗ ΟΜΟΛΟΓΖΣΖΝ 

 

ΔΝ ΓΔΧΡΓΗᾼ ΑΡΣΗΧ ΔΚΛΑΜΦΑΝΣΑ  

 

Πνίεκα Γξνο Υαξαιάκπνπο Μ. Μπνύζηα 

 

*******************************************************

********** 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ηὸ  Κύξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ' ὃ ηὸ   

Θεὸο Κύξηνο, ὡο ζπλήζσο, θαὶ ηὸ ἑμῆο· 

 

Ἦρνο δ΄ . Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

 

Ἐξσδηὸλ κειῳδηθὸλ εὐζεβείαο, ηὸλ θειαδήζαληα Θενῦ ηὴλ ἀγάπελ 

θαὶ πίζηηλ ηὴλ ξζόδνμνλ ἐλ ρξόλνηο δεηλνῖο θαζεζηῶηνο κέιςσκελ 

ηῶλ ἀζέσλ πξνζύκσο, Γαβξηὴι παλζαύκαζηνλ, Γεσξγίαο ὡο εὖρνο 

αὐηνῦ ζεξκὰο πξεζβείαο πξὸο Θεόλ, ηὴλ ηνῦ ἐιένπο πεγὴλ 

ἐμαηηνύκελνη. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε… 

 

Δἶηα ὁ Ν΄ Φαικὸο θαὶ ὁ Καλώλ, νὗ ἡ Ἀθξνζηηρίο· 

 

«Γαβξηήι, ζὴλ ράξηλ ἡκῖλ θαηάδεημνλ. Υ.Μ.Μ.». 

 

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

 

Γελλαίνπ θξνλήκαηνο, ἀζθεηὰ 

ζνθέ, Γεσξγίαο,πλεπκαηέκθνξε Γαβξηήι, 

θαξδίαο ηῶλ ζὲ ὑκλνινγνύλησλ 

ὡο γελλαηόθξνλα ἔκπιεζνλ, Ὅζηε. 
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Ἀζέσλ θαηάπησκα, Γαβξηήι, 

ἐλζηάζεη ἀλδξείᾳ θαὶ ζνῖο ιόγνηο θαὶ δηδαραῖο 

Φξηζηνῦ ἐκεγάιπλαο ηὸ θξάηνο, 

ᾯ θαὶ πξεζβεύεηο ὑπὲξ ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Βπζνῦ ἁκαξηάδσλ κε, Γαβξηήι, 

ἐμάξπαζνλ ηάρνο ηῇ ρεηξί ζνπ ηῶλ πξεζβεηῶλ 

πξὸο Κύξηνλ, Οὗ ηὴλ ζείαλ θιῆζηλ 

ἐλ ἀζεόηεηνο ρξόλνηο ἐδόμαζαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥεόλησλ ἀλάδεημνλ θαὶ θζαξηῶλ 

ἡκᾶο ὑπεξόπηαο 

ὑκλεηάο ζνπ, Μῆηεξ Θενῦ, 

ἡ ζεία πηζηῶλ πξὸο ἀθζαξζίαο 

ρεηξαγσγὸο πόινπ πάκθσηα δώκαηα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Ἱεξώηαηε πάηεξ, 

ὁ ἀιγεηλὴλ θάζεηξμηλ, Γαβξηήι, ζηεῤῥῶο ὑπνκείλαο, 

ὅηε παξέδσθαο εἰο πῦξ ἀζένπ κνξθὴλ 

πξὸ ηῆο Τηθιίδνο ηνῦ ὄρινπ, θαῦζόλ κνπ ὡο θξύγαλα 

πάζε πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ἡ γελλαία ζνπ δξᾶζηο θαὶ εὐζζελὴο ἔλζηαζηο, 

κάθαξ Γαβξηήι, πξὸ ἀζέσλ ζηίθνπο θαηεύθξαλαο 

ηῆο Γεσξγίαο πηζηνὺο θαὶ πάληαο ηνὺο ξζνδόμνπο 

αἰηνπκέλνπο, Ὅζηε, ζείαο πξεζβείαο ζνπ. 

 

Λππεξῶλ ηὴλ ὁκίριελ ἡκῶλ ηαρὺ ζθέδαζνλ, 

Γαβξηήι, θσηὶ πξεζβεηῶλ ζνπ πξὸο ηὸλ Θεάλζξσπνλ, 

δνμάζαληά ζε ηξαλῶο ζαπκαηνπξγίαηο, ηξηζκάθαξ, 

ὡο θαλὸλ ηῆο πίζηεσο λενιακπέζηαηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

σηεξίαο πξὸο ὅξκνλ ηὸλ γαιελὸλ ἴζπλνλ, 

Κεραξηησκέλε Παξζέλε, Θενγελλήηξηα, 
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ὡο ἀπιαλὴο ηῶλ πηζηῶλ νἰαθνζηξόθνο ἐλ δίλαηο 

πνληνπκέλσλ, Δέζπνηλα, βίνπ, παλύκλεηε. 

 

Ἁγίαζνλ  ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, Ὅζηε Γεσξγίαο, 

πλεπκαηέκθνξε Γαβξηήι, ἀζέσλ ὡο ζύληξηκκα, Θεὸλ ὁ δνμάζαο ηῇ 

ζῇ ἐλζηάζεη. 

 

Ἐπίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, 

ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο 

κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

 

Ὁζίσλ ιακπὰο λενθαλῶλ ὑπέξθσηε, 

ζεπηὲ Γαβξηήι, κσξαῖο ὁ πξνζπνηήζεζη 

κεγαιύλαο ὄλνκα ηνῦ Φξηζηνῦ θαὶ αἰζρύλαο ηὸ ζύζηεκα 

ἀζέσλ, ἴζζη πάλησλ βνεζὸο ἐλ πάζαηο ηνῦ βίνπ πεξηζηάζεζη. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

 

Ἡ ἑηνίκε ἀληίιεςηο ηῶλ θαηαθεπγόλησλ ζνη, πάηεξ Ὅζηε, 

Γαβξηήι, πέκςνλ ηὴλ ράξηλ ζνπ 

νὐξαλόζελ πᾶζηλ εὐθεκνῦζί ζε. 

   

Νῦλ ηνὺο ηξόπνπο ζνπ ζέβνληεο, πάηεξ, ηῆο ζαιόηεηνο ἐθδερόκεζα 

ηὰο ιηηάο ζνπ πξὸο ηὸλ Ὕςηζηνλ, 

πᾶζη ηὸλ δσξνύκελνλ ηὸ ἔιενο. 

 

Υαῖξε, πάηεξ ζεηόηαηε, 

Γαβξηήι, βνῶληεο, ππξζὲ ἁπιόηεηνο, ηαπεηλώζεσο θαὶ λήςεσο 

ζὰο εὐρὰο πξὸο Κύξηνλ αἰηνύκεζα, 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἀπεηξόγακε Δέζπνηλα, ηὸλ Πακβαζηιέα Φξηζηὸλ ἡ ηέμαζα, 

ινγηζκνὺο ζῶλ δνύισλ θάζαξνλ πξὸο Αὐηὸλ ὑζζώπῳ ζῶλ δεήζεσλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
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Ῥῦζαη, Γαβξηήι, ἐπεξείαο ηνῦ ἀιάζηνξνο, 

νὗ ζαιόηεηνο ηῶλ ηξόπσλ ζνπ ὀθξὺλ θαηεπάηεζαο ἀξηίσο, ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε. 

 

Ἴζπλνλ ἡκᾶο, Γαβξηήι, πξὸο ὁινθιήξσζηλ 

ἀξεηῆο, ἐλ Γεσξγίᾳ ὁ ζεκλῶο, ηαπεηλῶο θαὶ εὐιαβῶο 

πνιηηεπζάκελνο. 

 

Νέε ἀζθεηὰ Γεσξγίαο, ὁ ηῷ ηάθῳ ζνπ 

ἁγηάζαο ηνῦ Σακηάβξν ηὴλ Μνλήλ, 

ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ ἁγίαδε ζνὺο πξόζθπγαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

 

Ἡ ηῶλ ρντθῶλ ἐλαξγὴο πξνζηάηηο, Δέζπνηλα, 

ῥύνπ πάληαο πεηξαζκῶλ θαὶ ζπκθνξῶλ 

ηνὺο ιακπξῶο ζε εἰο αἰῶλαο καθαξίδνληαο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

 

Μαθάξηε Γαβξηήι, ἐγθαύρεκα ξζνδόμνπ Γεσξγίαο, ὁ ράξηλ 

ηῆο δηνξάζεσο θαὶ ἰακάησλ 

ιαβὼλ ζεόζελ, εὐιόγεη ζνὺο πξόζθπγαο θαὶ ῥύνπ λόζσλ ἀιγεηλῶλ 

ηνὺο ηηκῶληαο ἀζθήζεσο πόλνπο ζνπ. 

 

Ἰάκαηα ὡο θξνπλὸο ἀείῤῥπηνο ἀλαβιύδεη ὁ ζὸο πάλζεπηνο ηάθνο 

ἐλ ηῇ Μνλῇ, Γαβξηήι, ηνῦ Σακηάβξν, 

ζενεηδὲο ἀζθεηά, ὁ ζαιόηεηνο κσξάλαο ηξόπνηο ζνπ ἐρζξνὺο 

ηνῦ Φξηζηνῦ, πᾶζη λέκνληνο ἔιενο. 

 

Νεόθσηνλ ἄζηξνλ ὡο ηῆο πίζηεσο θαηεθώηηζαο ιαὸλ Γεσξγίαο 

ἐλ ἀζεΐαο θαζεύδνληα θιίλῃ θαὶ πξὸο Φξηζηόλ, Γαβξηὴι κάθαξ, 

ἴζπλαο 

ηὸλ Φσηνδόηελ Ἰεζνῦλ, ηνὺο ἀθνύνληαο ζείσλ ῥεκάησλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Καηάπαπζνλ ηῆο ζαξθὸο ζθηξηήκαηα θαὶ δεηλὰο ἐπαλαζηάζεηο, 

Παξζέλε, ηῇ παλζζελεῖ ράξηηόο ζνπ ἰζρύτ, 
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θαὶ ἀληηιήςεσο ζζέλεη ἀγξύπλνπ ζνπ, ἡ ἐιενῦζα ἀθιηλῶο, 

Θενηόθε, ηνὺο ζὲ κεγαιύλνληαο. 

 

Ἁγίαζνλ  ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο, Ὅζηε Γεσξγίαο, 

πλεπκαηέκθνξε Γαβξηήι, ἀζέσλ ὡο ζύληξηκκα, Θεὸλ ὁ δνμάζαο ηῇ 

ζῇ ἐλζηάζεη. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο 

ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ 

ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

 

Σῆο ηαπεηλώζεσο βάζξνλ ἀζάιεπηνλ θαὶ ηνῦ Φξηζηνῦ ἀγαπήζεσο 

πξόβνινλ, ηὸλ κεηεξρόκελνλ ηξόπνπο ζαιόηεηνο 

πξὸο θαηαηζρύλελ ἀζέσλ, ηηκήζσκελ λῦλ, Γαβξηήι, ὡο ἡκῶλ 

πξέζβπλ ἔλζεξκνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ζίνπ Αὐηνῦ. 

ηίρνο. Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὐηνῦ. 

 

Δὐαγγέιηνλ· θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17 - 23 ). 

Εήηεη ηῇ Παξαζθεπῇ ηῆο  Β΄ Ἑβδνκάδνο. 

 

Γόμα.  Σαῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ… 

 

Καὶ λῦλ.  Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρνο. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο Σνπ θαὶ 

θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ Σνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Γαβξηὴι παλζαύκαζηε, Ἀξρηκαλδξῖηα ζεόθξνλ, Ἐθθιεζίαο 

ζέκλσκα, ῥεῖζξνλ δηεηδέζηαηνλ ηαπεηλώζεσο, ὁ ιαβὼλ ἄλσζελ 

δαςηιῶο ηὴλ ράξηλ δηνξάζεσο, ἁγίαδε ηνὺο εὐθεκνῦληάο ζε ὡο ηῆο 

ἀζεόηεηνο ζύληξηκκα θαὶ ζηήξηγκα ἀζάιεπηνλ Γεσξγηαλῶλ ἐλ ηνῖο 

ἔηεζη ηνῖο ἐζράηνηο, πάηεξ, θαὶ πίζηεη θαηαθεύγνληαο ηαῖο ζαῖο 

ιηηαῖο πξὸο Κηίζηελ ηὸλ εὔζπιαγρλνλ θαὶ παληειεήκνλα. 
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ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ἀλδξηθῶο ἠγσλίζσ, Γαβξηήι, θαη’ ἀζέσλ θαὶ θαζππέκεηλαο 

βαζάλνπο θαησδύλνπο δηὰ ηὴλ παῤῥεζίαλ ξζνδόμνπ ζνπ πίζηεσο, 

θξνπξὲ ἡκῶλ ἐλ δεηλνῖο ηνῦ βίνπ θαὶ ἀλάγθαηο. 

 

Σηκηώηαηε πάηεξ, Γαβξηήι, ὁ δνκήζαο Ναὸλ ἐλ νἴθνπ ζνπ αὐιῇ εἰο 

πεῖζκα πάλησλ ἀζέσλ, ἱθεηῶλ ζνπ ηὰο θαξδίαο ρξεζηόηεηνο δεῖμνλ 

λανὺο ἱεξνύο, ηῶλ ζνὶ θαηαθεπγόλησλ. 

 

Ἀζθεηὰ ζενθόξε, Γαβξηήι, Γεσξγίαο, εἰο πῦξ κεξίκλῃ ζνπ ὁ 

παξαδνὺο εἰθόλα ἀζένπ πξὸ ηνῦ ὄρινπ ηῶλ ὀκκάησλ, θαηάθαπζνλ 

ππξὶ ηῶλ ζῶλ πξεζβεηῶλ θἀκνῦ ηὰ πάζε, πάηεξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Γενκέλε κὴ παύζῃ ηνῦ Υἱνῦ θαὶ Θενῦ ζνπ, Θενγελλήηξηα, ὑπὲξ ηῶλ 

νἰθεηῶλ ζνπ θαὶ πάλησλ Φξηζησλύκσλ Γαβξηὴι ηὰ παιαίζκαηα 

ὑκλνύλησλ, ηνῦ λεαπγνῦο θσζηῆξνο Γεσξγίαο. 

 

ᾨδὴ  ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

 

Ἐπάθνπζνλ κνπ θαὶ ῥῦζαη πιάλνπ καλίαο, Γαβξηήι, ηνὺο πηζηῶο ζε 

ηηκῶληαο ὥζπεξ ζηόκα ζεῖνλ Φξηζηνῦ ὁκνινγίαο. 

 

Ἰζρύνο πιῆζνλ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ θαξδίαο, Γαβξηήι, ὁ δπλάκεη ηῇ ζείᾳ 

θαηαηζρύλαο ἄξηη ἀζέσλ ηὰο ρνξείαο. 

 

 

Ξελίαο ζείαο ἐλ ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Κπξίνπ, Γαβξηήι, θαηαμίσζνλ 

πάληαο, ὧλπεξ ἀπνιαύεηο ὡο ἀζθεηὴο ζεόπλνπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ὁδήγεζόλ κε πξὸο ζσηεξίαο ιεηκῶλαο εὐαλζεῖο, Θενηόθε Παξζέλε, 

ᾄζκαζηλ εὐηάθηνηο ηὸλ κεγαιύλνληά ζε. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 
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Νηθήησξ θαη’ ἀζέσλ, Γαβξηὴι ηξηζκάθαξ, ὁ ἐπνθζείο, ληθεηὰο ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε θαη’ ἐλαληίσλ ἁπάλησλ ἐρζξῶλ θαηάδεημνλ. 

 

Υαξίησλ ζείσλ θξέαξ, Γαβξηήι, ζεόζελ δόο κνη πηεῖλ ὕδσξ ζῆο 

ἀληηιήςεσο θαὶ πξνζηαζίαο θαὶ ζθέπεο, πάηεξ παλζαύκαζηε. 

 

Μσξίαο ἄξηη ηξόπνπο, Γαβξηὴι ζεόθξνλ, ὁ κεηειζὼλ πξὸο Κπξίνπ 

ηῆο θιήζεσο δνμνινγίαο, βνήζεη ηνῖο ζνὶ πξνζηξέρνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Μλεκόλεπε ζῶλ δνύισλ, Κεραξηησκέλε, κεγαιπλόλησλ πιεζὺλ 

ζαπκαζίσλ ζνπ θαὶ δνμαδόλησλ Υἱόλ ζνπ ηὸλ παλζεβάζκηνλ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηη....θαὶ ηὰ παξόληα Μεγαιπλάξηα· 

 

Υαίξνηο, ραξηηόβξπηε Γαβξηήι, πξόηππνλ ἀγάπεο, δηνξάζεσο 

ιακπεδώλ, ἰακάησλ ῥεῖζξνλ 

θαὶ ζαπκαζίσλ θέξαο, Ἀξρηκαλδξῖηα ζεῖε, πίζηεσο ζέκλσκα. 

 

Υαίξνηο, πξνζπνηήζεζηλ ὁ κσξαῖο θαηαηζρύλαο ζηῖθνο 

ηῶλ ἀζέσλ θαὶ ηῶλ πηζηῶλ, Γαβξηήι, ρνξείαο ἀξηίσο Γεσξγίαο 

εὐθξάλαο, ζενθόξε, πάηεξ παλεύθεκε. 

 

Υαίξνηο, ὁ θεξύμαο ηῆο ζῆο ςπρῆο ὅιῃ ηῇ ἐθέζεη, πλεπκαηέκθνξε 

Γαβξηήι, ηὸλ Ἐζηαπξσκέλνλ Θενῦ ςίζηνπ Λόγνλ θαὶ δη’ Αὐηὸλ 

βαζάλνπο θαηαδεμάκελνο. 

 

Μάλδξαο ηνῦ Σακηάβξν ὁ νἰθηζηήο, Μηζρέηαο ἀληηιήπησξ, 

ραξηηόβξπηε Γαβξηήι, θαὶ ηῆο Γεσξγίαο πηζηῶλ ὁ παξαθιήησξ 

ὑπάξρεηο πξνζθπλνύλησλ ηάθνλ ηὸλ ζεῖόλ ζνπ. 

 

Υαίξνηο, δηνξάζεσο ὁ θαλώλ, ραίξνηο, ἰακάησλ ὁ ἀζηείξεπηνο 

πνηακόο, Γαβξηὴι ζηεῤῥόθξνλ, ζαιόηεηόο ζνπ ηξόπνηο 

ἀζένπο ὁ αἰζρύλαο, πάηεξ παλόζηε. 

 

Ῥῦζαη ηνὺο ηηκῶληάο ζε ζπκθνξῶλ, ἄιγνπο δπζηάηνπ, 

ἀζζελείαο θαὶ πεηξαζκῶλ, Γαβξηήι, ηνὺ πίζηεη ηηκῶληάο ζνπ ηὴλ 

κλήκελ θαὶ κειῳδνῦληαο ηξόπνπο ζῆο πξνζπνηήζεσο. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί… 

 

Σὸ Σξηζάγηνλ θαὶ ηὸ  Ἀπνιπηίθηνλ.  

 

Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

 

Πνιηηείᾳ ἐλζέῳ θαιισπηδόκελνλ, Ἀξρηκαλδξίηελ ζεόπλνπλ 

παλεπιαβῶο, Γαβξηήι, εὐθεκήζσκελ ὡο θάξνλ δηνξάζεσο 

θαὶ ἀζζελνύλησλ ἰαηξόλ, νὗ ὁ ηάθνο δαςηιῶο ἰζρύνο ἐθρέεη ῥεῖζξα, 

βνῶληεο· Πάηεξ, εὐιόγεη ζεόζελ πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 

 

Γεῦηε, ζενθόξνλ Γαβξηήι, ηὸλ Ἀξρηκαλδξίηελ ἐλ ὕκλνηο, 

ηῆο Γεσξγίαο θαλὸλ ηὸλ λενιακπέζηαηνλ, ἐγθσκηάζσκελ 

ὡο θσζηῆξα ηῆο πίζηεσο ηὴλ λύθηα ἀζέσλ 

θαζεζηῶηνο ιύζαληα θαὶ ἀλαηείιαληα ἦκαξ εὐζεβείαο βνῶληεο· 

Φαῖξε, ὁ δεμάκελνο ράξηλ δπζσπεῖλ Φξηζηὸλ ὑπὲξ πξνζθύγσλ ζνπ.  

 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη… 

. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


