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14 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΝΓΟΞΟΝ ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΝ ΣΟΝ ΤΓΡΑΙΟΝ ΣΟΝ ΔΝ 

ΡΟΓῼ ΑΘΛΗΑΝΣΑ 

 

Πνίεκα Κπξίιινπ Μεηξνπνιίηνπ Ρόδνπ 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ηὸ Κύξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ᾿ ὃ ηὸ Θεὸο Κύξηνο 

θαὶ ηὰ θάησζη Σξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ω῾ο εὐζεβείαο ἀζιεηὴο νὐξαλόθξσλ, θαὶ ηλ Μαξηύξσλ θνηλσλὸο 

γελλαηόθξσλ, ὑπὲξ ἡκλ ἱθέηεπε, ἀπαύζησο ηὸλ Θεόλ, ἵλα πάζεο 

ζιίςεσο, Κσλζηαληῖλε ῥπζζκελ, νἱ ἀλεπθεκνῦληέο ζνπ, καξηπξίνπ 

ηνὺο ἄζινπο, δη᾿ ὧλ θσζηὴξ ἀλέηεηιαο ιακπξόο, ηῆ θθιεζίᾳ ἐθ Ῥόδνπ 

παλεύθεκε. 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ ἀλάμηνη· 

εἰκὴ γὰξ ζὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην, ἐθ ηνζνύησλ 

θηλδύλσλ; ηίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; νὐθ ἀπνζηκελ 

Γέζπνηλα ἐθ ζνῦ· ζνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ θαὶ ὁ Καλὼλ ηνῦ Ἁγίνπ, νὗ ἡ Ἀθξνζηηρίο· «Δὐραῖο ζνπ ράξηλ 

δίδνπ Κπξίιιῳ Μάξηπο». 

 

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

Δὐραῖο ζνπ ἀπαύζηνηο πξὸο ηὸλ Θεόλ, Μάξηπο Κσλζηαληῖλε, ηὴλ 

εἰξήλελ αἴηεη ἡκῖλ· ζὺ γὰξ καξηπξίνπ ηνῖο ἀγζηλ, εἰξήλεο ὤθζεο πἱὸο 

γλεζηώηαηνο. 

 

Τ῾ςόζελ ἐπίβιεςνλ ἐθ᾿ ἡκᾶο, ηνὺο ἀπεγλσζκέλνπο, δηὰ πιζνο 

ἁκαξηηλ, αἰηνύκελνο πᾶζη ζσηεξίαλ, παξὰ Θενῦ Κσλζηαληῖλε 

παλεύθεκε. 
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Υξηζηνῦ ηῆ ἀγάπῃ θαηαηξσζείο, Μαξηύξσλ ηνῖο ἄζινηο, ὑπεξήζηξαςαο 

ὡο θσζηήξ, θσηίδσλ πακκάθαξ Κσλζηαληῖλε, ηνὺο πξνζηόληαο πηζηο 

ηῆ πξεζβείᾳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Α᾽θξάζησο θπήζαζα ηνῦ Παηξόο, ηὸλ ἄλαξρνλ Λόγνλ, Θενκηνξ ἄλεπ 

ζπνξᾶο, παζλ πνιπηξόπσλ ἀινγίαο, ηῆ ράξηηί ζνπ ἡκᾶο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ὠηδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ι῾εξεῖνλ πξνζήρζεο, ηῶ Λπηξσηῆ ἄκσκνλ, ἀπαησξεζείο ηῆ ἀγρόλῃ, ὡο 

πιήξεο πίζηεσο. Ὅζελ ηο πίζηεσο, ὦ Κσλζηαληῖλε ἐλ πέηξᾳ, ηὰο ςπρὰο 

ἑδξαίσζνλ, ηλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

σηεξίαλ ἐμαίηεη, θαὶ ηλ ςπρλ ἴαζηλ, Μάξηπο ἱεξὲ Κσλζηαληῖλε, ηνῖο 

καθαξίδνπζη, ηνῦ καξηπξίνπ ζνπ, ηὰο ὑπὲξ λνῦλ ἀξηζηείαο, δη᾿ ὧλ 

ἐηαπείλσζαο, πιάλεο ηὴλ ἔπαξζηλ. 

 

ηειηηεύζαο ηὴλ πιάλελ, καξηπξηθνῖο ἄζινηο ζνπ, ηο ἀζαλαζίαο ηὴλ 

ράξηλ, ἐθαξπνθόξεζαο· ὅζελ ἱθέηεπε, ὑπὲξ ἡκλ Κσλζηαληῖλε, ἵλα 

ράξηλ εὕξσκελ, θαὶ ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οὐξαλόζελ Παξζέλε, ἐλ ἱιαξῶ ὄκκαηη, ἐπὶ ηνὺο πηζηνύο ζνπ νἰθέηαο, 

εὐζπιάγρλσο πξόζβιεςνλ, αὐηνῖο βξαβεύνπζα, ηὰο ζσηεξίνπο 

ἐθθάλζεηο, ηο θεδεκνλίαο ζνπ, Θενραξίησηε. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Δ᾿λ Ῥόδῳ ζηεῤῥο, ἀζιήζαο κέρξηο αἵκαηνο, Υξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, ηὸ 

ὄλνκα ἐδόμαζαο, θαὶ δσο ηο θξείηηνλνο, Κσλζηαληῖλε Μάξηπο 

ἐπέηπρεο. Ἀιιὰ κὴ παύζῃ πάληνηε ἡκῖλ, αἰηνύκελνο πᾶζη ηὰ 

ζπκθέξνληα. 
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Ὠηδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τ῾κλνιόγσλ ζνπ ἔλδνμε, εὐκελο ηὸλ ἔπαηλνλ πξνζδερόκελνο, 

Κσλζηαληῖλε αὐηνὺο ιύηξσζαη, ηλ πηθξλ ζθαλδάισλ ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

Υαξηζηήξηνλ αἶλόλ ζνη, ᾄδνκελ ηῆ δόμῃ ζνπ ἀλαθξάδνληεο· 

Κσλζηαληῖλε ηνῖο ηηκζί ζε, θξαηαηὸο πξνζηάηεο ἐπηθάλεζη. 

 

Α᾿θεζώδπλνλ θάξκαθνλ, ἔρνληεο πξεζβείαλ ζνπ ηὴλ νὐξάληνλ, 

Κσλζηαληῖλε πακκαθάξηζηε, δπζρεξείαο πάζεο ἐθιπηξνύκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρ῾νῦλ Μαξία Θεόλπκθε, ηλ παζλ κνπ δένκαη ἀπνμήξαλνλ, ἡ 

μεξάλαζα ηὴλ ζάιαζζαλ, ηο πνιπζεῒαο ηῆ ινρείᾳ ζνπ. 

 

Ὠδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ι῎αζαη ςπρλ, θαὶ ζσκάησλ ηὰ ζπληξίκαηα, ηλ αἰηνύλησλ 

Κσλζηαληῖλε ζαπκαζηέ, ἐθ θαξδίαο ηαρηλόλ ζε ἀληηιήπηνξα. 

 

Νεῦζνλ εὐκελο, ἱθεηλ ζνπ ηαῖο δεήζεζη, Κσλζηαληῖλε παξερόκελνο 

αὐηνῖο, αἰηεκάησλ ζσηεξίσλ ηὴλ ἐθπιήξσζηλ. 

 

Γίδνπ ζπκπαζο, ηὴλ βνήζεηάλ ζνπ Ἅγηε, ηνῖο Ῥνδίνηο ἐμαηξνύκελνο 

αὐηνύο, ἐθ παληνίαο δπζπξαγίαο θαὶ θαθώζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ι῞ιεσλ ἡκῖλ, Θενλύκθεπηε ἀπέξγαζαη, ηὸλ ἐθ ζνῦ ἐλαλζξσπήζαληα 

θξηθηο, θαὶ ιπηξώζαληα ηο πιάλεο ηὸ ἀλζξώπηλνλ. 
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Ὠδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Γπλάκεη ηνῦ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο, ἰακάησλ ηὴλ ἀέλανλ ράξηλ, ηνῖο 

πξνζηνῦζηλ ἀθζόλσο ἐθβιύδεηο, ἐθ ηλ ηηκίσλ ιεηςάλσλ ζνπ Ἅγηε, 

πᾶζαλ ἀζζέλεηαλ ςπρο, θαὶ ζαξθὸο Κσλζηαληῖλε ἰώκελνο. 

 

Ο῾ κέγηζηνο Κσλζηαληῖλε ἔλδνμε, πνιηνῦρνο ηο ιακπξᾶο Ῥνδνλήζνπ, 

ηαύηελ κὴ παύζῃ αἰζίσο θπιάηησλ, ὑπὸ ηὴλ ζείαλ ζνπ ζθέπελ 

πξνζηξέρνπζαλ, θαὶ εὐθεκνῦζαλ ἐλ ᾠδαῖο, καξηπξίνπ ζνπ Μάξηπο ηὰ 

ηξόπαηα. 

 

Τ῾πέξηεξνλ Κσλζηαληῖλε ἔξγαζαη, ἐκπαζείαο ἱθεηεύσ ηὸλ λνῦλ κνπ, θαὶ 

κεηαλνίαο αὐηὸλ ἐλ ηῆ πέηξᾳ, ηῆ ἀληηιήςεη ζνπ Μάξηπο ζηεξέσζνλ, ἵλα 

εὐάξεζηνλ Θεῶ, ἑαπηὸλ παξαζηήζσ ὁ ἄζιηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαύγαζνλ ηὴλ ςπρήλ κνπ Ἄρξαληε, θσηαπγείᾳ ηο πνιιο ράξηηόο 

ζνπ, θαὶ ηνῦ θσηόο κε ἀμίσζνλ Μηεξ, ἐλ ζσθξνζύλῃ ηὰο ηξίβνπο 

πνξεύεζζαη, ρεηξαγσγνῦζα κε ἀεί, ηῆ πξνλνίᾳ ηο ζο ἀληηιήςεσο. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σνῦ καξηπξίνπ ηειέζαο ηὸλ δίαπινλ, ηο αἰσλίνπ δσο θαηεμίσζαη· δηὸ 

Κσλζηαληῖλε παλεύθεκε, ηαῖο πξὸο Θεὸλ ἀθνηκήηνηο πξεζβείαηο ζνπ, 

κὴ παύζῃ ἡκλ πξντζηάκελνο. 

 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Γίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη θαὶ ὡζεὶ θέδξνο ἡ ἐλ ηῶ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη. 

ηίρ. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῶ νἴθῳ Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ ἡκλ 

ἐμαλζήζεη. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ. 

(Κεθ. η΄ 16) 
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Γόμα. Σαῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... Καὶ λῦλ. Σαῖο ηο Θενηόθνπ... 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιενο ζνπ θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Εινλ ηὸλ νὐξάληνλ, ἐλ ηῆ ςπρῆ δεδεγκέλνο, ηνῖο ηπξάλλνηο ἔλδνμε, ηνῦ 

Υξηζηνῦ ηὸ ὄλνκα, ἀλεθήξπμαο, θαὶ ὥζπεξ ἄζαξθνο, ηὰο ζθνδξὰο 

βαζάλνπο, ὑπνκείλαο θαὶ ηὸλ ζάλαηνλ, πξὸο ηὴλ ἀείδσνλ, δόμαλ 

Κσλζηαληῖλε ἀλέδξακεο, δξεπόκελνο ηὰ ἔπαζια, ηνῦ ὑπεξθπνῦο 

καξηπξίνπ ζνπ. Ὅζελ δπζσπνῦκελ, ὡο ἔρσλ παῤῥεζίαλ πξὸο Θεόλ, ἔζν 

ἡκῖλ ζθέπε πάληνηε, ηνῖο ὑκλνινγνῦζί ζε. 

 

Ὠηδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τ῾πεξδέζαο ηῆ πίζηεη, Κσλζηαληῖλε πακκάθαξ, ὡο ἀγαπήζαο Υξηζηόλ, 

ηλ πξόπαιαη Μαξηύξσλ, ἐλ ρξόλνηο ηο δνπιείαο, ἐκηκήζσ ηὴλ 

ἔλζηαζηλ, κεζ᾿ ὧλ ἐμαίηεη ἡκῖλ, ζπγρώξεζηλ πηαηζκάησλ. 

 

Ρ῾όδνο Μάξηπο ρνξεύεη, ηῆ ἁγίᾳ ζνπ δόμῃ, θαὶ ἀλαθξάδεη πηζηο· 

Θεόθξνλ Κσλζηαληῖλε, ὡο ἔρσλ παῤῤεζίαλ, πξὸο ηὸλ εὔζπιαγρλνλ 

Κύξηνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο πηθξᾶο, ιύηξσζαη ηὸλ ιαόλ ζνπ. 

 

Ι᾿αηξεῖνλ ὑπάξρεη, Κσλζηαληῖλε ηξηζκάθαξ, ἀζζελεηλ ραιεπλ, 

ιεηςάλσλ ζνπ ἡ ζήθε, ἣλ πόζῳ πξνζθπλνῦληεο, ἀθνξέζησο βνκέλ ζνη· 

Υαῖξε Μαξηύξσλ θαηδξόλ, ἀγιάτζκα θαὶ θιένο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λνγηζκλ πνλεξίαο, ζπλερόκελνο δάιῃ, ἐπηβνπιαῖο ηνῦ ἐρζξνῦ, πξὸο ζὲ 

Θενθπηνξ, ὁ ηάιαο θαηαθεύγσ, θαὶ θξαπγάδσ ἐθ πίζηεσο· ιέεζόλ κε 

ηαῖο ζαῖο, ιηηαῖο πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ. 

 

Ὠδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Λῦζνλ πηαηζκάησλ, ηλ δνθεξλ κνπ ηὸ ζθόηνο, θσηαπγείᾳ Νενκάξηπο 

Κσλζηαληῖλε, ηο πξὸο ηὸλ Γεζπόηελ, ιακπξᾶο ζνπ κεζηηείαο. 
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Ω῏ Κσλζηαληῖλε, ηνῦ Ἰεζνῦ Νενκάξηπο, ηνῖο ἐλ ζιίςεζηλ ὑπάξρνπζη 

παληνίαηο, ἀληηιήςεώο ζνπ, ηὰο παξνρὰο παξάζρνπ. 

 

Μὴ θαηαηζρύλῃο, ηνὺο ηαπεηλνύο ζνπ ἱθέηαο, ἀιιὰ πιήξνπ Κσλζηαληῖλε 

Νενκάξηπο, ἃο πξνζάγνπζί ζνη, ἐθ πίζηεσο αἰηήζεηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Α῎ρξαληε Μηεξ, Δὐινγεκέλε Μαξία, ηὴλ ηαρείαλ ζνπ βνήζεηαλ 

παξάζρνπ, ηνῖο ὑκλνινγνῦζη, ηὸλ ἄθξαζηνλ ζνπ ηόθνλ. 

 

Ὠδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ρ῾ναῖο ηο ράξηηόο ζνπ, Μάξηπο Κσλζηαληῖλε, ηὴλ ηαπεηλήλ κνπ 

θαξδίαλ ἀλάςπμνλ, θινγηδνκέλελ ἀζιίσο, παζλ ηῶ θαύζσλη. 

 

Σπξάλλσλ ὁ αἰζρύλαο, Μάξηπο Κσλζηαληῖλε, ηὴλ ἐπεξκέλελ θαθίαλ 

ηνῖο ἄζινηο ζνπ, ἁκαξηηλ ηπξαλλίδνο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ. 

 

Τ῾πὲξ ηο Ῥνδνλήζνπ, Μάξηπο Κσλζηαληῖλε, ηο θαπρσκέλεο ἐλζέσο 

ηῆ δόμῃ ζνπ, Υξηζηὸλ ἀπαύζησο δπζώπεη, ηὸλ ζὲ δνμάζαληα. 

 

Θενηνθίνλ. 

σκάησλ ἀζζελείαο, Κεραξηησκέλε, ηῆ κεηξηθῆ ζνπ ἀπάιιαμνλ ράξηηη, 

ηνὺο θαηαθεύγνληαο πίζηεη, ηῆ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Σὸ Ἄμηόλ ἐζηη θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

Υαίξνηο Κσλζηαληῖλε Μάξηπο Υξηζηνῦ, ηο ὁκνινγίαο, ὁ νὐξάληνο 

ζεζαπξόο· ραίξνηο ὁ ἐλ Ῥόδῳ, ἀλδξείσο καξηπξήζαο, θαὶ ηαύηεο 

πνιηνῦρνο, ὑπάξρσλ κέγηζηνο. 
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Γεῦηε εὐθεκήζσκελ εὐιαβο, ηὸλ κέγαλ ηο Ῥόδνπ, πνιηνῦρνλ νἱ 

εὐζεβεῖο, ραίξνηο ἐθβνληεο, πακκάθαξ Κσλζηαληῖλε, ηλ πξόπαιαη 

Μαξηύξσλ, ὁ ἰζνζηάζηνο. 

 

Γεῦηε ἀλπκλήζσκελ ἀδειθνί, ηὸλ κέγαλ πξνζηάηελ, ηλ Ῥνδίσλ θαὶ 

βνεζόλ, αὐηῶ ἐθβνληεο· Μὴ παύζῃ Κσλζηαληῖλε, ὑπὲξ ἡκλ 

πξεζβεύσλ, ηῶ Παλνηθηίξκνλη. 

 

Υαίξνηο ὁ ηο Ὕδξαο ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ ηο Ῥνδνλήζνπ, 

ἐγθαιιώπηζκα ζαπκαζηόλ· Υαίξνηο Κσλζηαληῖλε, ὁ ἐλ ἐζράηνηο 

ρξόλνηο, ηὸλ δινλ ηλ Μαξηύξσλ, ἐθκηκεζάκελνο. 

 

Υαίξσλ ηῆ ἀγρόλῃ ἀλπςσζείο, Υξηζηνῦ Κσλζηαληῖλε, ἀλαδέδεημαη 

κηκεηήο· δηὸ λῦλ ἐλδόμσο, αὐηῶ ζπκβαζηιεύσλ, κλεκόλεπε ηλ πόζῳ, 

ἀλεπθεκνύλησλ ζε. 

 

Α῎λζνο ἡιηθίαο δηὰ Υξηζηόλ, δήιῳ εὐζεβείαο, πακκαθάξηζηε παξηδώλ, 

πξνζύκσο ἐγεύζσ, Μαξηύξσλ ηνῦ θξαηξνο, θαὶ ηνύησλ Κσλζηαληῖλε, 

ὤθζεο ὁκόζθελνο. 

 

Δ῎ρσλ παῤῤεζίαλ πξὸο ηὸλ Θεόλ, ηὸλ δνμάζαληά ζε, Κσλζηαληῖλε ἐλ 

νὐξαλῶ, θύιαηηε θαὶ ζθέπε, ηὴλ λζνλ ηλ Ῥνδίσλ, ἐλζέσο 

θαπρσκέλελ, ηῶ καξηπξίῳ ζνπ. 

 

Πάξεζν ὑπέξκαρνο θξαηαηόο, Μάξηπο Κσλζηαληῖλε, θαὶ ἀθνίκεηνο 

βνεζόο, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο, ηῶ ζείῳ ζνπ ιεηςάλῳ, θαὶ ἐπηβνσκέλνηο, 

ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Υάξηλ ἰακάησλ πεπινπηεθώο, ὡο ηο εὐζεβείαο, ζενδόμαζηνο ἀζιεηήο, 

ηνὺο ζπλερνκέλνπο, ζεόθξνλ Κσλζηαληῖλε, ἀζζελεηλ ὀδύλαηο, 

εὐζπιάγρλσο ἴαζαη. 
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Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο 

ηὸ ζσζλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ, ηὰ ζπλήζε Σξνπάξηα… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Υαίξσλ ηῆ ἀγρόλῃ ὑςσζείο, ὡο ὁ Βαζηιεὺο ηλ αἰώλσλ, ηῶ δσεθόξῳ 

ηαπξῶ, ηλ ἐρζξλ ηὴλ ἔπαξζηλ, ζηεῤῥο θαηῄζρπλαο, θαὶ δσο πξὸο 

αἰώληνλ, ἀλέδξακεο ιμηλ, λίθαηο θιετδόκελνο, ηνῦ καξηπξίνπ ζνπ. 

Ὅζελ ηνὺο πηζηο ζε ηηκληαο, ῥῦζαη ζπκθνξλ ηλ ἐλ βίῳ, Μάξηπο 

Κσλζηαληῖλε ζενδόμαζηε. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ κε 

ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο, 

ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


