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14 Ννεκβξίνπ Ο Παξαθιεηηθόο Καλώλ ζηνλ Άγην 

Γξεγόξην Παιακά 

 Ἱεξεύο: Δινγεηόο ὁ Θεόο ἠκῶλ πάληνηε, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο 

ηῶλ αἰώλσλ. 

 Ἀλαγλώζηεο: Ἀκήλ 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ (ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σνύο παξεζηώηαο ηή ζνξῶ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ θαί ἐθ ςπρῆο ὀδπλεξᾶο 

δενκέλνπο ζνπ ἐλ ζπκπαζεία νἴθηεηξνλ ζνύο δνύινπο ἠκᾶο, θξάδνληαο θαί 

ιέγνληαο ηάο ἠκῶλ ἰθενίαο δέμαη θαί ἀλάγαγε εἰο ηόλ Κηίζηελ ηῶλ ὅισλ• κή 

ἀπνζηξέςεο ἅγηε θελνύο ηνπο ζέ κεζίηελ πινπηνῦληαο επξόζδεθηνλ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο 

ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 
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Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ὡο ὄξγαλνλ ζεῖνλ ηνῦ Παληνπξγνῦ, Γξεγόξηε Πάηεξ, ἰθεηεύνκελ ζαῖο ιηηαῖο 

ἀμίσο ἀμίσζνλ κλεῖλ ζέ ηνύο ηήλ ζνξόλ ζνπ θπθινῦληαο ηήλ παληηκνλ. 

 

Φπρῶλ θαί ζσκάησλ ηνύο πεηξαζκνύο ἐμ ὕςνπο ἐιάζαο, ἐλ εἰξήλε δηαβηνῦλ 

ηήλ πνίκλελ ζνπ ηαύηελ, ἤο πξνέζηεο, ἀδηαιείπησο, Γξεγόξηε, πξέζβεπε. 

Υξηζηόλ ὁινςύρσο ἠγαπεθῶο παληόο ἀληειιάμσ κεγαιέκπνξνο γεγνλῶο, 

δηό κηκεηᾶο ζνπ ἠκᾶο πάληνο ηνπο πξνζηόληαο ζνί πίπηεη ἀλαδεῖμνλ. 

Θενηνθίνλ 

σηήξα ηεθνύζαλ ζέ θαί Θεόλ δπζσπῶ, Παξζέλε, ιπηξσζῆλαη κέ ηῶλ 

δεηλῶλ, ζνί γάξ λῦλ πξνζθεύγσλ ἀλαηείλσ θαί ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ δηάλνηαλ. 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Φσηαπγίαο ἐθείλεο ηῆο πέξ λνῦλ ἄλσζελ, ἦζπεξ ἐλεπιήζβεο ἄξξεησο θαί 

πεξέιακςαο ὡο ἄιινο ἥιηνο ἐλ ηῷ ηνῦ Ἄζσλνο Ὄξεη, θαί ἠκᾶο ἀμίσζνλ, 

Πάηεξ Γξεγόξηε. 

Σξηθπκίαο ηνῦ βίνπ θαηαθιπζζεῖο θξάδσ ζνί ζνπ ηή κεζηηεία, πακκάθαξ, 

δεῖμνλ ἀλώηεξόλ ηεο θαηαηγίδαο κέ θαί ἀγαζόο θπβεξλήηεο ηνῦ ινηπνῦ κνί 

γέλνην, Πάηεξ Γξεγόξηε. 

Ὑςειόο ζνπ ὁ βίνο ἀζθεηηθῶο γέγνλελ, ἡ δέ ζή ζνθία πέξιακπξνο ὡο 

νξάληνο• ὅζελ ἡ ράξηο ζέ εἰο ηήλ ιπρλίαλ ἀλάγεη, ὅπσο θῶο ηνῖο ἀπαζηλ 

εἴεο, Γξεγόξηε. 

Θενηνθίνλ 

Ἱθεηεύσ, Παξζέλε, ηόλ ςπρηθόλ ηάξαρνλ θαί ηῆο ἀζπκίαο ηήλ δάιελ 

δηαζθεδᾶζαη κνπ• ζύ γάξ, Θενλπκθε, ηόλ ἀξρεγόλ ηῆο γαιήλεο, ηόλ 

Υξηνηόλ ἐθύεζαο, Θενκαθάξηζηε. 
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Γηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο ζνπ, ζενθόξε, ὅηη πάληεο ἐλ ηνῖο 

δεηλνῖο ηήλ ζνξόλ ζνπ πινπηνῦκελ ὡο ἄξξεθηνλ ηεῖρνο θαί πξνζηαζίαλ. 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. Ἦρνο β΄.   

Πξεζβείαλ ζεξκήλ θαί θξαηαηάλ βνήζεηαλ αἰηνῦκελ ἔθ ζνύ νἱ ζιίςεζη 

ππξνύκελνη ἐθηελῶο βνῶληεο θαί ιέγνληεο• εζπκπάζεηε πξνθζαζνλ θαί ἐθ 

θηλδύλσλ ιύηξσναη ἠκᾶο ηνύο πόζσ ηηκώληαο ηήλ κλήκελ ζνπ. 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

νί πξνζπίπηνκελ, ἅγηε, θαί ηήλ πξνζηαζίαλ ζνπ ἑμαηηνύκεζα• δίδνπ πάζη 

ηά αἰηήκαηα θαί πηαηζκάησλ ιύζηλ, Υξηζηνκίκεηε. 

Παξακύζηνλ ἔρεη ζέ ὁ Θεζζαινλίθεο ιαόο θαί θαύρεκα• ηήλ γάξ κλήκελ 

ζνπ γεξαίξνληεο ηνύο ἐρζξνύο ηξνπνῦληαη ηνύο ηῆο Γύζεσο. 

Ρσκαιαίσ θξνλήκαηη πξόο ηνύο ἐθ ηῆο Ἄγαξ ἀρζεῖο ἐλήζιεζαο, θαί ὡο 

κάξηπξα ἀλαίκαθηνλ ὁ Υξηζηόο δνμάδεη ζέ, Γξεγόξηε. 

Θενηνθίνλ 

Ἀπνιαύνληεο Παλαγλέ ηῶλ ζῶλ δσξεκάησλ εραξηζηήξηνλ ἀλακέιπνκελ 

ἐθύκληνλ νἱ γηλώζθνληεο ζέ ζενκήηνξα. 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ὄκβξεζνλ ἠκίλ εηνύο ηνύο ηῶλ ζαπκάησλ ζνπ θαί ηάο ἀξνύξαο ηῶλ 

ςπρῶλ ἄξδεπζνλ, ἴλα θαξπόλ πξνζάγσκελ ζνί ηήλ ειάβεηαλ. 

Ξέλα θαί θξηθηά, ἡ παλίεξνο δηήγεζηο ἀλαθεξύηηεη ζνπ ηά ζαπκάζηα, ἐμ ὧλ 

κεηάδνο ηνῖο δνύινηο ζνπ, Γέζπνηα. 
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Νένλ ζέ πινπηεῖ θαηά Παῦινλ ἀξρηηέθηνλα ὁ Λνγηθόο ηεο Ἐθθιεζίαο λαόο 

ὅζελ θξαπγάδσ ζνί  ζεῖνλ θάκε δεῖμνλ ηέκελνο. 

Θενηνθίνλ 

Ἴαζαη, Ἁγλή, ηῆο ςπρῆο κνπ ηήλ ἀζζέλεηαλ, ἐπηζθνπῆο ζνπ ἀμηώζαζα, θαί 

ηήλ γείαλ ηή πξεζβεία ζνπ παξαζρνπ κνί. 

Ὠδή ο΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Μσξίαλ ηνῦ Βαξιαάκ ἀπέδεημαο θαί ζαζξάλ ηήλ ἐπηζηήκελ, ζενθξνλ, ηήλ 

ἐλ Θαβώξ θαηαζηξέθνπζαλ δόμαλ θαί ηῷ θσηί ηῶλ δηθαίσλ ἀληαίξνπζαλ, 

νὗ δένκαί ζνπ ἐθηελῶο ηήλ ςπρήλ κνπ ἀμίαλ ἀλαδεῖμνλ. 

Λαιεῖηαη ζνπ παληαρνῦ ηό ἔλζενλ θαί παλίεξνλ θαί ἔλδνμνλ ηέινο• θαί γάξ 

ηό θῶο, ὤ ζπλείπαο εζζελῶο, ηήλ ζήλ ζθελήλ θαηαιάκςαλ ἐδόμαζε θαί 

ἔδεημελ ὡο ἀιεζῶο πξσηνκάξηπξνο ρξώηα ηό εἶδόο ζνπ. 

Καθίζηελ θαί δπζζεβή ἀπήιεγμαο ηήλ πξνζζήθελ ἐλ πκβόισ ηῷ ζείσ, 

ζενινγῶλ θαί δεηθλύσλ ἀθύθησο ηήλ δπαξρίαλ ἐληεῦζελ εἰζάγεζζαη• 

δηδάζθαινλ νὔλ ἡ ζεπηή Ἐθθιεζία πινπηεῖ ζέ, Γξεγόξηε. 

Θενηνθίνλ 

Ὡο ηεῖρνο θαηαθπγῆο θεθηήκεζα θαί ςπρῶλ ζέ παληειῆ ζσηεξίαλ θαί 

πιαηπζκόλ ἐλ ηαῖο ζιίςεζη, Κόξε, θαί ηῷ θσηί ζνπ ἀεί ἀγαιιόκεζα, ὤ 

Γέζπνηλα, θαί λῦλ ἠκᾶο ηῶλ παζῶλ θαί θηλδύλσλ δηαζσζνλ. 

Γηαζσζνλ ἀπό θηλδύλσλ ηνύο δνύινπο ζνπ, ζενθόξε, ὅηη πάληεο ἐλ ηνῖο 

δεηλνῖο ηήλ ζνξόλ ζνπ πινπηνῦκελ ὡο ἄξξεθηνλ ηεῖρνο θαί πξνζηαζίαλ. 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Πξνζηαζίαλ ἐλ ηνῖο πεηξαζκνῖο ζέ θεθηήκεζα, ζέ κεζίηελ πξόο ηόλ πνηεηήλ 

πξνβαιιόκεζα νἱ θαηαθξηηνη θαί πεύζπλνη θαθῶλ πνιιῶλ• θαί λῦλ 

πξνθζαζνλ, ζεῖε Πάηεξ, εἰο ηήλ βνήζεηαλ ἠκῶλ, ηῶλ ζεξκῶο θξαπγαδόλησλ 

ζνί• ηάρπλνλ εἰο πξεζβείαλ θαί ξύζαη παζῶλ παληνίσλ πνίκλελ ὅιελ 

δενκέλελ ζνπ. 

Πξνθείκελνλ 

Ἦρνο δ΄. Σό ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ἡ κειέηε ηῆο θαξδίαο κνπ 

ζύλεζηλ. 

ηίρνο: Ἀθνύζαηε ηαῦηα πάληα ηά Ἔζλε, ἐλσηίζαζζε πάληεο νἱ 

θαηνηθνῦληεο ηήλ νἰθνπκέλελ. 

Τό Δὐαγγέιηνλ Ἰσάλλε ἰ΄ 7-16 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη 

Μέγαλ ἀληηιήπηνξα ζέ θεθηεκέλε θαπρᾶηαη, Γξεγόξηε δέζπνηα, ἡ ζή 

πνίκλε ἔρνπζα ηήλ ζήλ ιάξλαθα• θαί πηζηηῶο ἄζκαζη ηήλ ζεπηήλ ζήκεξνλ 

θαηαζηέθεη θαί γεξαίξεη ζνπ κλήκελ ηήλ παληηκνλ θαί ηήλ εινγίαλ 

θαξπνῦηαί ζνπ, ἄλσζελ θαηαβαίλνπζαλ δηά ηήλ ηηκήλ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ. 

Θεῖε Ἱεξάξρα, ιακπξόηαηε ζνθώηαηε θσζηήξ, κή λῦλ παξίδεο ηήλ δέεζηλ 

ηῶλ παξαθαινῦληαλ ζέ. 
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Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Κξαηαηόλ ζέ πξνζηάηελ ἐθ Θενῦ εξακέλε ἡ ζεία πνίκλε ζνπ, θαηέρεη ζνπ 

ἐλ θόιπνηο ἐρέγγπνλ ἀγάπεο ηήλ ζνξόλ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ, ἀλαβνώζα 

πηζηῶο• ὁ Θεόο εινγεηόο εἰ. 

Θειεηήλ ηνῦ ἐιένπο ζύ ἐθήξπμαο πάζη Υξηζηόλ ηόλ Κύξηνλ, ξπνζῆλαη γνῦλ 

θηλδύλσλ, ινηκνῦ θαί ἀλνκβξίαο ηνύο βνώληαο ἱθέηεπε• ὁ ηῶλ Παηέξσλ 

ἠκῶλ Θεόο, εινγεηόο εἰ. 

Ἡκέξαο ἀλεζπέξνπ θαί θσηόο ἀτδίνπ πἱόο γελόκελνο, ηνύο πίζηεη 

πξνζηόληαο, ηή ιαξλαθί ζνπ, κάθαξ, ἀλακέιπεηλ θαηαύγαζνλ• ὁ ηῶλ 

Παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο, εινγεηόο εἰ. 

Θενηνθίνλ 

Θεζαπξόλ ζσηεξίαο θαί πεγήλ ἀθζαξζίαο ηήλ ζέ θπήζαζαλ θαί πύξγνλ 

ἀζθαιείαο θαί ζύξαλ κεηαλνίαο ηνῖο θξαπγάδνπζηλ ἔδεημαο• ὅ ηῶλ Παηέξσλ 

ἠκῶλ Θεόο, εινγεηόο εἰ. 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα ηῶλ νὐξαλῶλ 

Σῆο Ἐθθιεζίαο ηόλ νξαλόλ θαηαικπσλ, ὡο ἀζηήξ ἀπιαλήο δηαζώδεηο ηνύο 

πεξπςνύληαο Υξηζηόλ εἰο ηνύο αἰώλαο. 

Σῶλ ἰακάησλ ζέ ἐλεξγόλ πᾶο ηίο ἔγλσ ηῶλ ζεξκῶο αἰηνύλησλ ζνπ ηήλ 

ράξηλ, θαί πηζηῶο ηηκώλησλ ηά ιείςαλά ζνπ, Πάηεξ. 

Θεζζαινλίθε ζέ ὡο πνηκέλα γεξαίξεη, Ἐθθιεζία δέ πάζα θεξύηηεη θαί 

ἀλαθξνηεῖ ζνί ηνύο ζείνπο ζνπ ἀγώλαο. 

Θενηνθίνλ 

Σάο ἀζζελείαο κνπ ηῆο ςπρῆο ἰαηξεύεηο θαί ζαξθόο ηάο ὀδύλαο, Παξζέλε• 

ὅζελ ζέ δνμάδσ εἰο πάληαο ηνύο αἰώλαο. 
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Ὠδή ζ΄. Ἡ Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ἐξξέησζαλ θαζάπαμ νἱ ζενκαρνῦληεο θαί ηήλ ζήλ δόμαλ ἀδίθσο 

ἐθβάιινληεο• ὁ γάξ Υξηζηόο ζέ δνμάδεη θξηθηνῖο ἐλ ζαπκάζη. 

Λακπξῶο ἡ Ἐθθιεζία ἄγεη ζνπ ηήλ κλήκελ• ηῶλ γάξ ἐρζξῶλ ἀπειέγρεη ηό 

δπζθεκνλ, ὡο πξνηηζεῖζα ηήλ ιάξλαθα ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ. 

Ἐθάζησ ηάο αἰηήζεηο ηάο πξόο ζσηεξίαλ, ηῶλ ζέ ηηκώλησλ ἐμ ὕςνπο 

θαηαπεκςνλ θαί ηῶλ ιππνύλησλ ηήλ πνίκλελ ζνπ ἐιεπζέξσζνλ. 

Θενηνθίνλ 

Φσηόο ζνπ ηαῖο ἀθηίζη ιάκπξπλαλ, Παξζέλε, ηό δνθεξόλ ηεο ἀγλνίαο 

δηώθνπζα, ηνύο εζεβῶο Θενηόθηνλ ζέ θαηαγγέιινληαο. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο... 

Υαίξνηο ξζνδόμσλ ἡ θαιινλή, ραίξνηο δησρζέλησλ, θαηαθύγηνλ ἰζρπξόλ, 

ραίξνηο ηῶλ ἐλ ζιίςεη, θαί ηῶλ ἐλ ἐμνξία, Πξνθόπηε Θενθξνλ, ηό 

παξακύζηνλ. 

Σόλ ζεῖνλ Γξεγόξηνλ, νἱ πηζηνί, πάληεο ζπλειζόληεο εθεκήζσκελ εζεβῶο 

ὡο ὄλησο πνηκέλα ηνῖο πξάγκαζη θαλέληα θαί ζηόκα ἀιεζείαο θαί θσηόο 

θήξπθα. 

Πξνζέιζσκελ ἄλζξσπνη ἐθ ςπρῆο, ἀςώκεζα πάληεο κεηά πίζηεσο ηῆο 

ζνξνῦ ηῶλ Θείσλ ιεηςάλσλ, ηήλ ιύζηλ ἑμαηηνῦληεο παληνίσλ ἄιγεδνλσλ 

θαί πάζεο ζιίςεσο. 

Φξνύξεζνλ ηήλ πνίκλελ ζνπ ὁ θαιόο ἄγξππλνο πξνζηάηεο, ηήλ θπθινῦζάλ 

ζνπ ηήλ ζνξόλ, θαί ξύζαη θηλδύλσλ θαί πάζεο ἐπεξείαο, Γξεγόξηε 

ηξηζκάθαξ, ἀμηνζαύκαζηε. 

Ἴιεσο γελνύ κνί ζνί ἐθβνά Θεζζαινληθέσλ ὁ πηζηόηαηόο ζνπ ιαόο, 

Γξεγόξηε Πάηεξ, ηαῖο ἱεξαῖο ιηηαίο ζνπ κεηά ηνῦ Μπξνβιύηνπ ἠκᾶο 

πεξηζῶδε. 
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Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ…. 

Απνιπηίθηνλ ηνπ Αγίνπ… 

40 Κύξηε ειέεζνλ… 

Ἦρνο β΄. 

Ἱεξαξρῶλ ηό ζεῖνλ θεηκήιηνλ, Πάηεξ Ὅζηε, πακκάθαξ Γξεγόξηε, ηήλ ἱεξάλ 

ζήθελ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ ἐλ ηή κλήκε ζνπ αἴξνληαο ζήκεξνλ, κή 

θαηαηζρύλεο ἠκᾶο ἀλαμίνπο ὄληαο ηῆο ζῆο ἁγηόηεηνο, ἀιι’ ἀμίσζνλ 

ἀθαηαθξίησο αηῆο ἐθάπηεζζαη, ηόλ πόζνλ ἀθνζηνπκέλνπο, ὄλ πξόο ζέ 

ἀλαηείλνκελ πάληεο ἐθιηπαξνῦληεο θαί ιέγνληεο• κή παύζε πξεζβεύσλ 

Ἱεξάξρα, πέξ ηῶλ ςπρῶλ ἠκῶλ. 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο, ἀπό 

πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ πό 

ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


