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10 Ννεκβξίνπ Καλὼλ Παξαθιεηηθὸο εἰο ηὸλ 

ὅζηνλ θαὶ ζενθόξνλ παηέξα ἠκῶλ Ἀξζέληνλ ηὸλ 

Καππαδόθελ 
 

 

Εινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο (ε άλεπ ηεξέσο Δηεπρώλ…) 

 

Ὁ Ἀλαγλώζηεο ηὸλ 142νλ Χαικόλ· 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Καὶ εζύο ηό˙ Θεὸο Κύξηνο (ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ἀζθεηηθο εαξεζηήζαο Κπξίῳ, ράξηλ πινπζίαλ παξ’αηνῦ 

ἐθνκίζσ, ηλ Ἀζσκάησλ ζύζθελε Ἀξζέληε˙ ὅζελ ζνπ δεόκεζα, κὴ 

ἐιιίπῃο πξεζβεύσλ, πάζεο ἡκᾶο ῥύεζζαη, ἐπεξείαο θαὶ βιάβεο, ηνὺο 

ηῇ ζῇ ζθέπῃ ζπεύδνληαο ζνθέ, θαὶ ηὴλ ζεξκήλ ζνπ, αἰηνῦληαο 

ἀληίιεςηλ. 

Γόμα. Τὸ αὐηό. 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη˙ εἰκὴ  γὰξ ζὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηκελ, Δέζπνηλα, ἐθ ζνῦ˙ ζνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

 (λ’) 50νο Χαικόο 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο… 

 

Καὶ ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο˙ 

«Φάξηλ κνη δίδνπ, Ὅζηε Πάηεξ ». Γεξαζίκνπ. 

Ὠδὴ α΄. 

 

 

 

Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Φαξὰλ θεθηεκέλνο ηὴλ ἀιεζῆ, πάζεο ἀζπκίαο, θαὶ καλίαο 

ηνῦ  δπζκελνῦο, Ἀξζέληε Πάηεξ ζενθόξε, ηνὺο ηῇ ζῇ ζθέπῃ 
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πξνζηξέρνληαο ιπηξσζαη. 

 

Ἀλέηεηιαο λένο ὥζπεξ ἀζηήξ, ἡκᾶο θαηαπγάδσλ, ηῇ ὁζίᾳ ζνπ βηνηῇ˙ 

δηὸ ηλ παζλ ἡκλ ηὸλ δόθνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἀπέιαζνλ 

Ὅζηε. 

 

Ῥεόλησλ ἀπέζρεο ὁινζρεξο, ἐληεῦζελ θξνληίδσλ, ἀπαιιάηηεηο 

ὀδπλεξλ, ηὸλ λνῦλ ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὴλ θαξδίαλ, ηλ πξνζηόλησλ 

ζνη Πάηεξ Ἀξζέληε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰάηξεπζνλ Κόξε ὡο ζπκπαζήο, ηεηξαπκαηηζκέλελ, ηὴλ θαξδίαλ κνπ 

ραιεπο, θαὶ αἴηεη κνη ἄθεζηλ πηαηζκάησλ, πξὸο ηὸλ Υἱόλ ζνπ 

πξεζβείαηο ηὸλ εὔζπιαγρλνλ. 

 

Ὠδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ννζεκάησλ ὡο πάιαη, πνιπεηδλ Ὅζηε, πιείζηνπο ἐιπηξώζσ 

ἐληεύμεη, ηῇ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, νὕησο ἀπάιιαμνλ, ἡκᾶο παζλ 

ἀθαζάξησλ, θαὶ πάζεο θαθώζεσο, Πάηεξ Ἀξζέληε.  

 

Μεγαιύλαο ἐλ βίῳ, ηὸλ ηνῦ παληὸο Κύξηνλ, εὔθιεηαλ κεγίζηελ 

ἐθηήζσ, Πάηεξ Ἀξζέληε˙ ὅζελ ἐθιύηξσζαη, ἡκᾶο κεγάισλ θηλδύλσλ, 

θαὶ ηλ ἐπηζέζεσλ, ηνῦ παλαιάζηνξνο. 

 

 ζεξάπσλ Κπξίνπ, θαὶ ηλ πηζηλ πξόκαρνο, Ὅζηε Ἀξζέληε 

πάληαο ἡκᾶο θπβέξλεζνλ, πξὸο ἀθπκάληνπο ηε θαὶ ζσηεξίνπο 

ιηκέλαο, πξὸο δσὴλ ηὴλ ἄιππνλ θαὶ ἀηειεύηεηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἵλα ζώζῃ ηὸλ θόζκνλ, ὁ ηνῦ παληὸο αἴηηνο, ζάξθα ἐμ ἁγλλ ζνπ 

αἱκάησλ, Κόξε πξνζείιεθελ˙ ὅζελ ζεξάπεπζνλ, ηὸ ἀζζελέο κνπ 

ζαξθίνλ, θαὶ ηὸλ λνῦλ κνπ ιάκπξπλνλ, θέγγεη ηῆο Φάξηηνο. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Ἀξζέληε ζενθόξε, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο 

πξνζηαζίᾳ. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

 

Κάζηζκα. 
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Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φξηζηὸλ ἐθηελο, ἱθέηεπε Ἀξζέληε, δηδόλαη ἡκῖλ, πηαηζκάησλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ, θαὶ παζλ ηὴλ ἴαζηλ, θαὶ γείαλ ςπρῆο ηε θαὶ ζώκαηνο, 

θαὶ πνιηηείαο ζεκλῆο πξνθνπήλ, ὡο ἄλ ζείαο δόμεο ἐπηηύρσκελ. 

 

Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Δσξεαῖο ζείνπ Πλεύκαηνο, θαηαιακπξπλόκελνο Πάηεξ Ὅζηε, 

δσξεὰλ ἡκᾶο νἰθηείξεζνλ, θαὶ ηῆο ζπλερνύζεο ῥῦζαη ζιίςεσο. 

 

Ἰζρὺλ ζείαλ Ἀξζέληε, ηῇ ἐμαζζελνύζῃ ςπρῇ κνπ αἴηεζαη, ὡο ἄλ 

πάζεο πεξηγίλσκαη, πιάλεο θαὶ ἀπάηεο ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

Δαηκνλληαο ὡο ἔζσζαο, ἐθ ηῆο δπλαζηείαο ηνῦ πνιεκήηνξνο, νὕησ 

ιύηξσζαη Ἀξζέληε, θαὶ ἡκᾶο ηλ ηνύηνπ ἐπηζέζεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄξνο ζεῖνλ θαὶ ζύζθηνλ, ὤθζεο Θενηόθε πινπζίαηο ράξηζηλ, ἐμ νὗ 

θόζκῳ ἐπεδήκεζελ, ὁ Σσηὴξ θαὶ ἔζσζε ηὸλ ἄλζξσπνλ. 

 

Ὠδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὑςσζνλ ἡκλ, ηὴλ θαξδίαλ Πάηεξ Ὅζηε, πξὸο ἀγάπελ ηὴλ ηειείαλ 

ηνῦ Φξηζηνῦ, ἐλ εἰξήλῃ θπβεξλλ ἡκᾶο  Ἀξζέληε. 

 

Ὄκβξνηο κπζηηθνῖο, πξεζβεηλ ζνπ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ, ἐλαπόζβεζνλ 

ηὴλ θιόγα ηλ παζλ, ηὴλ ζπληήθνπζαλ ἡκᾶο Πάηεξ Ἀξζέληε. 

 

Σύληξηςνλ ζνθέ, ηνῦ ἐρζξνῦ ηὰ κεραλήκαηα, ἀβιαβεῖο ἐθ ηῆο αηνῦ 

ἐπηβνπιῆο, δηαζῴδσλ ἡκᾶο πάληνηε δεόκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴζπλνλ ἡκᾶο, πξὸο δσὴλ Παξζέλε θξείηηνλα, ἐλαπείξγνπζα ἐρζξνῦ 

ηὰο πξνζβνιάο, θαὶ παξέρνπζα εἰξήλελ ηαῖο ςπραῖο ἡκλ. 

 

 

 

 

Ὠδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

δέμσ, παξὰ Θενῦ Ἀξζέληε, ηλ ζαπκάησλ ηὴλ ζσηήξηνλ ράξηλ˙ 

ὅζελ ἰᾶζαη ςπρλ θαὶ ζσκάησλ, ηὰ ἀξξσζηήκαηα πάληα ἑθάζηνηε, 
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ἐμ ὧλ κε ηήξεη ἀζηλῆ, ηὸλ πξνζθεύγνληα Πάηεξ ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Παζλ κνπ, ηὴλ ραιεπὴλ ηξηθπκίαλ, ηῇ γαιήλῃ ηῆο ζεξκῆο ζνπ 

πξεζβείαο, εἰο ἠξεκίαλ κεηάβαιε Πάηεξ, θαὶ πξὸο ιηκέλα ηνῦ ζείνπ 

ζειήκαηνο, ὁδήγεζόλ κε ἀζθαιο, παῤῥεζίαλ ὡο ἔρσλ πξὸο 

Κύξηνλ. 

 

Ἁγίσλ, ἠξηζκεκέλνο ρνξείᾳ, ὡο ἁγίσο δηαλύζαο ηὸλ βίνλ, ἁγηαζκόλ 

θαὶ ραξὰλ θαὶ εἰξήλελ, ηῇ Θενιόγνπ Μνλῇ Πάηεξ δώξεζαη, ηῇ 

ὥζπεξ ζεῖνλ ζεζαπξὸλ, θεθηεκέλε ηὰ ζεῖα ζνπ ιείςαλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ πάλησλ, Δεκηνπξγὸλ θαὶ Σσηῆξα, ἐθ γαζηξόο ζνπ ηῆο ἀρξάληνπ 

ηεθνῦζα, ζζόλ κε Κόξε ἐρζξνῦ ηῆο καλίαο, θαὶ ηείρηζόλ κε ηῶ 

θόβῳ ηνῦ Κηίζαληνο, ἵλα βαδίζσ ἀθιηλο, ηὴλ ὁδὸλ ηνῦ ἁγίνπ 

ζειήκαηνο. 

 

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Ἀξζέληε ζενθόξε, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο ηῇ ζεξκῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο 

πξνζηαζίᾳ. 

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

ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ. 

 

 

Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῇ ζῇ ἀζθήζεη δνμάζαο ηὸλ Κύξηνλ, ηῆο παξ’αηνῦ ζείαο δόμεο 

ἠμίσζαη˙ δηὸ ἀδνμίαο ἀπάιιαμνλ, θζνξνπνηλ παζεκάησλ θαὶ 

ζιίςεσλ, ἡκᾶο ζενθόξε Ἀξζέληε. 

 

Καὶ εζὺο ηὸ Πξνθείκελνλ. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ Θάλαηνο ηνῦ ζίνπ αηνῦ (δίο). 

Σηίρ. Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνύκελνο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Τὸ Δὐαγγέιηνλ. (Μαηζ. ηα΄ 27-30) 

 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο˙ πάληα κνη παξεδόζε πὸ ηνῦ 

Παηξόο κνπ˙ θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱὸλ εἰ κὴ ὁ Παηήξ˙ νδὲ 

ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰ κὴ ὁ Υἱόο, θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Υἱὸο 

ἀπνθαιύςαη. Δεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη 
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θἀγὼ ἀλαπαύζσ κᾶο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’κᾶο θαὶ κάζεηε 

ἀπ’ἐκνῦ ὅηη πξᾷνο εἰκη θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εξήζεηε 

ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κλ˙ ὁ γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηὸο θαὶ ηὸ 

θνξηίνλ κνπ ἐιαθξόλ ἐζηηλ. 

 

Γόμα Παηξί. 

Ταῖο ηνῦ ζνῦ ζίνπ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ θαὶ ἀεί. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, έιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ, θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ἄζηξνλ ὡο λεόθσηνλ, ἐθ ηῆο ῴαο ἐθιάκςαο, ἀξεηλ ιακπξόηεζη, 

θαηαπγάδεηο ἅπαληαο ηνὺο ηηκληαο ζε˙ δηὸ λῦλ Ὅζηε, πάζεο 

ἐπεξείαο, ηνῦ ἐρζξνῦ ηνῦ πνιεκήηνξνο, θαὶ πάζεο ζιίςεσο, θαὶ 

πνιπεηδλ πεξηζηάζεσλ, θαὶ λόζσλ θαὶ θαθώζεσλ, ηαῖο ζαῖο 

ἱθεζίαηο πξὸο Κύξηνλ, θύιαηηε ἀηξώηνπο, Ἀξζέληε ζεξάπνλ ηνῦ 

Φξηζηνῦ, ηνὺο ηνῖο ἁγίνηο ιεηςάλνηο ζνπ, ειαβο πξνζπίπηνληαο. 

 

Ὠδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

λ ζεξκῇ δηαλνίᾳ, πξνζειζνῦζαη γπλαῖθεο αἱ ζηεῖξαη πξόηεξνλ, ηνῖο 

ζείνηο ζνπ ιεηςάλνηο, ἐγέλνλην κεηέξεο, ἐπὶ ηέθλνηο γεζόκελαη, ηῇ 

ἀληηιήςεη ηῇ ζῇ, Ἀξζέληε ηξηζκάθαξ. 

 

Ῥππηηθῇ ζνπ πξεζβείᾳ, ηῆο ςπρῆο κνπ ηνὺο κώισπαο ἀπνθάζαξνλ, 

θαὶ δίδνπ ἀθνξκάο κνη, γλεζίαο κεηαλνίαο, ὡο ζεξκὸο ἀληηιήπησξ 

κνπ, Ἀξζέληε ἱεξέ, Ἀγγέισλ ζπκπνιῖηα. 

 

Γέξαο θέθηεηαη ζεῖνλ, ἡ Μνλὴ Θενιόγνπ Πάηεξ Ἀξζέληε, ηὰ ζεῖα 

ιείςαλά ζνπ, νἷο πίζηεη πξνζηνῦζα, ζείαλ ράξηλ θνκίδεηαη, θαὶ 

νξαλίνπ ραξᾶο, πιεξνῦηαη ἀνξάησο. 

 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 
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θαπιώζαζα Κόξε, ἐθ’ἡκᾶο ηῆο ζῆο ζθέπεο ράξηλ ηὴλ ἄθζνλνλ, 

ἀπόζηξεςνλ εἰο ηέινο, ἐρζξνῦ ηνῦ βξνληνθηόλνπ, ἀθ’ἡκλ δόινλ 

ἅπάληα, θαὶ θαζνδήγεη ἡκᾶο, πξὸο ηξίβνλ ζσηεξίαο. 

 

Ὠδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα ηῶλ Οὐξαλῶλ. 

Ῥάβδῳ ἁγίᾳ, ἐπηζθνπῆο ζνπ ηῆο ζείαο, ὥζπεξ πξόβαηα ὁδήγεη ἡκᾶο 

Πάηεξ, πξὸο ἀζαλαζίαο, ηνὺο κπζηηθνύο ιεηκλαο. 

 

Ἄλσζελ ἴδε, ηνὺο ειαβο παξεζηηαο, ηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ θαὶ 

δίδνπ ηνύηνηο Πάηεξ, ηῆο ζῆο βνεζείαο, ηὰο δαςηιεῖο ἐθθάλζεηο. 

 

Σθέπε ἀπαύζησο, ηῇ παηξηθῇ ἀξσγῇ ζνπ, ηνὺο δεηλαῖο αἰρκαισζίαηο 

θεηκέλνπο, ηνύηνπο πεξηζῴδσλ, ἐθ βιάβεο θαὶ θηλδύλσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Κόξε, ηὴλ ἀζζελνῦζαλ ςπρήλ κνπ, θαὶ παξάζρνπ κνη δάθξπα 

κεηαλνίαο, ἵλα ζε δνμάδσ ηὴλ Κεραξηησκέλελ. 

 

Ὠδὴ ζ΄. Ὁ Δἱξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ,  

 

Μαλίαο πάζεο ῥύνπ, ἐρζξλ ἀνξάησλ, θαὶ ὁξαηλ ζενθόξε 

Ἀξζέληε, ηλ ξζνδόμσλ ηὰ πιήζε ζὲ κεγαιύλνληα. 

 

ζίνηο ζπγρνξεύσλ, ζὺλ αηνῖο δπζώπεη, πὲξ ἡκλ ζενθόξε 

Ἀξζέληε, ηλ ἀλπκλνύλησλ ηὰ ζεῖά ζνπ πξνηεξήκαηα. 

 

Ὑκλλ ζὺλ ηνῖο Ἀγγέινηο, ἤδε ἐλ ςίζηνηο, ηὸλ ἐλ Τξηάδη Θεὸλ 

Πάηεξ Ὅζηε, ἀεὶ δπζώπεη ζσζῆλαη ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνῦκέλ ζε Παξζέλε, ὡο Θενῦ Μεηέξα, θαὶ ἀζηγήησο ηὸ Φαῖξε 

βνκέλ ζνη˙ ηῇ γὰξ πξεζβείᾳ ζνπ Κόξε ἀεὶ ζῳδόκεζα. 

 

· 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο…. 

 

 

Φαίξνηο ηλ ζίσλ ὁ θνηλσλόο, δηὰ πνιηηείαο, θαὶ ἀζθήζεσο ἱεξᾶο˙ 

ραίξνηο Μνλαδόλησλ, θαὶ Ἱεξέσλ θιένο, Καππαδνθίαο δόμα, Πάηεξ 
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Ἀξζέληε. 

 

Πόλνηο ἐλαξέηνπ Πάηεξ δσῆο, ζεαπηὸλ θαζάξαο, θξνλεκάησλ ηλ 

γεεξλ, ἐθ Θενῦ ἐδέμσ, ηὴλ ράξηλ ηλ ζαπκάησλ, Ἀξζέληε 

ἐθθαίλσλ, πᾶζη ηὰ θξείηηνλα. 

 

Πάζε ἐζεξάπεπζαο ραιεπά, θαὶ δαηκόλσλ Πάηεξ, ἐηαπείλσζαο ηὴλ 

ἰζρύλ, ὧλ ηῆο ἐπεξείαο, ἀηξώηνπο ἡκᾶο ηήξεη, ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ, 

Φξηζηῶ Ἀξζέληε. 

 

Φαίξσλ ηὸλ ἀγλα ηῆο ἀξεηῆο, πῆιζεο ζεόθξνλ, νξαλόθξνλη 

ινγηζκῶ, θαὶ ηῆο ἀπαζείαο, ηὰο ράξηηαο ἐδξέςσ, Ἀγγέισλ 

ζπκπνιῖηα, Πάηεξ Ἀξζέληε. 

 

Φύιαηηε θαὶ ζθέπε πάζεο ὀξγῆο, θαὶ δαηκόλσλ βιάβεο θαὶ παληνίαο 

ἐπηβνπιῆο ηνὺο πίζηεη πξνζθπλνῦληαο, ηὰ ιείςαλά ζνπ Πάηεξ, θαὶ 

ἐπηβνσκέλνπο ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Δίδνπ εινγίαλ ηὴλ παηξηθήλ, θαὶ ἔλζενλ δῆινλ, πξὸο ἀγλαο 

πλεπκαηηθνύο, ηαῖο ηλ κνλαδόλησλ ρνξείαηο ζενθόξε, θαὶ ηαύηαο, 

ηλ παγίδσλ ῥύνπ ηνῦ ὄθεσο. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

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

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τξηζάγηνλ…. 

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ 

Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 

Βίνλ ἔλζενλ, θαιο ἀλύζαο, ζθεῦνο ηίκηνλ ηνῦ Παξαθιήηνπ, 

ἀλεδείρζεο ζενθόξε Ἀξζέληε, θαὶ ηλ ζαπκάησλ ηελ ράξηλ 

δεμάκελνο, πᾶζη παξέρεηο ηαρεῖαλ βνήζεηαλ, Πάηεξ Ὅζηε Φξηζηόλ 

ηόλ Θεόλ ἱθέηεπε, δσξήζαζζαη ἡκῖλ ηὸ κέγα ἔιενο. 

 

40 Κύξηε Διέεζνλ 

 

 

 

 



[80] 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνὺο πξνζηξέρνληαο πηζηο, ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη ζεόθξνλ, 

Πάηεξ Ἀξζέληε, πάζεο πεξηζηάζεσο, ῥῦζαη θαὶ ζιίςεσο, θαὶ 

ἀπάιιαμνλ ηάρηζηα ἐρζξνῦ δπλαζηείαο, βιῦζόλ ηε ἰάκαηα ηνῖο 

ἀζζελνῦζη δεηλο, δίδνπ δὲ εἰξήλελ ἐλ βίῳ, θαὶ ηὴλ ἐθ Θενῦ 

εινγίαλ, ηνῖο ηὰο ἀξεηάο ζνπ καθαξίδνπζη. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

· 

Γη΄ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ, ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. 

·Ἀκήλ. 

 


