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17 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΓΔΝΝΑΓΙΟΤ Παηξηάξρνπ ΚΠόιεσο, κ. 

Μειάλεο Μ. Μπνύξα 
 

Δὐινγὴζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο  ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα. 

Ἦρνο  δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Σῷ Ἱεξάξρῃ ηνῦ Χξηζηνῦ Γελλαδίῳ, ξζνδνμίαο ηῶλ 

δνγκὰησλ ηῷ ζηύιῳ, Πνηκὲλη πξώηεο πόιεσλ θαὶ Κύπξνπ θσηί, 

δεῦηε ἱθεηεύζσκελ πξὸο αὐηὸλ ἐθβνῶληεο∙ ζπεῦζνλ Ἁγηώηαηε ηῇ 

ζεξκῇ ζνπ πξεζβείᾳ, θαὶ ἐθ παληνίσλ ιύηξσζαη δεηλῶλ, ἄκθσ 

ςπγέληαο, ἁκαξηίαηο ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηὲ Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο νπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰ κὴ γὰξ ὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ὑκᾶο ἐξξύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; ηίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; νὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα  ἐθ νῦ∙ νὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Φαικόο. 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ΙΚΕΣΙΑ ΘΕΡΜΗ ΙΕΡΟΜΥΣΤΗ 

ΓΕΝΝΑΔΙΩ. Μ(ειάλεο) Μ(νλαρῆο). 

 

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

Ἰζρὺλ κνη παξάζρνπ Πὰηεξ ζεπηέ, ἐμ ὅιεο θαξδίαο, ηνῦ 

θαλῆλαί κε ὑκλσδόλ, ηῆο ζῆο ὑπὲξ θύζηλ πνιηηείαο, θαὶ ζῶλ 

ζαπκάησλ ἐζκνῦ ζείαο ράξηηνο. 

 

Κξεηηηόλσλ ἐθέζεζηλ ἀγαζὲ, ἰζύλεηο θαξδίαο ηῶλ πνζνύλησλ 

ἐθζηαηηθῶο, ἐλ ἔξσηη ζείῳ ζπλαθζῆλαη, Χξηζηῷ ἐξῶληη ςπρὰο ηῶλ 

ηηκώλησλ ζε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_36.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_36.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_36.html
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ιένπο ηνῦ ζείνπ πεῖξαλ ιαβὼλ, ἐιὲεζνλ Πὰηεξ, ηνὺο 

πνζνῦληαο παλεπιαβῶο, ηὰ ἴρλε ηῆο ζείαο βησηῆο ζνπ, ἀθνινπζῆζαη 

πξὸο ηξίβνλ νὐξάληνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

σηῆξα ηεθνῦζάλ ε θαὶ Θεόλ, δπζσπῶ Παξζέλε, 

ιπηξσζῆλαί κε ηῶλ δεηλῶλ, νὶ γὰξ λῦλ πξνζθεύγσλ ἀλαηείλσ θαὶ 

ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὴλ δηάλνηαλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἰαηῆξα λνζνύλησλ, ἐθ παγεηνῦ Ὅζηε, θαὶ θεθαθσκέλσλ ἐθ 

ςύρνπο, ζὲ ἐπηζηάκεζα∙ δηὸ ἐπίξξσζηλ, θαὶ ηαρπηάηελ ὑγείαλ, 

δενκέλνηο δνύινηο ζνπ, δίδνπ Γελλάδηε.(δίο) 

 

Ἁγηώηαηε Πὰηεξ, ζαπκαηνπξγόο πέθελαο, ηνῖο ἐλ ἀζζελείαηο 

δεηνῦζη, ηό ζεῖνλ ἔιενο· ὅζελ ἐθ βάζνπο παζῶλ θαὶ ηῆο δαηκόλσλ 

θαθίαο, ῥῦζαη ἱθεηεύνκελ, ἡκᾶο θσλνῦληάο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Θενηὸθε Παξζέλε, πάλησλ πηζηῶλ ζηήξηγκα, θαὶ ηῶλ 

κνλνηξόπσλ ηὸ ηεῖρνο, ὺ θαζνδήγεζνλ, πξὸο ηὰο ὁδνὺο ηνῦ 

Χξηζηνῦ, ςπρὰο πνζνύζαο βηῶλαη, ἐλ ζαξθὶ ἰζάγγεινλ, ζεκλόλ 

πνιίηεπκα. 

 

Δηὰζσζνλ, αἱξεηηδόλησλ θαθὶαο ὦ Ἱεξάξρα, ὅηη πέιεηο πξὸο 

ηὸλ Χξηζηὸλ ἱθέηεο ἀθνίκεηνο, ὑπὲξ ηῶλ δνγκάησλ ηῆο θθιεζίαο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα.Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκὴ. 

Πξεζβεὶαλ ηὴλ ζὴλ πινπηνῦληεο ὦ Γελλάδηε, πνηθίισλ δεηλῶλ 

θαὶ λόζσλ ἐθιπηξνύκεζα, ἐθηελῶο βνῶληὲο ζνη∙ ξζνδόμσλ 

πξνζηὰηα θαὶ πξόκαρε, θαθαθσκὲλνηο θαη’ἄκθσ ἡκῖλ, ραξὶζεηαο 

ζεὶαλ ἀλάπαπζηλ. 
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ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

θθιεζίαλ θαηάξδεπζνλ, ῥείζξνηο εὐινγίαο ζνπ ὦ Γελλὰδηε, 

ἵλ’ εἰξήλεο ἀπνιαύνπζα, δηαθεύγεη θιύδσλα αἱξέζεσλ. 

Ῥσκαιέῳ θξνλήκαηη, πιὰλελ κίαο θύζεσο θαηεηξόπσζαο, δηὸ 

πάληαο θαηαμίσζνλ, ὀξζνδόμῳ ηῷ λνΐ πνξεύεζζαη. 

 

Μόλνο κόλῳ Γελλάδηε, Νπκθίῳ ἐπεπόζεζαο ζπλαπιίδεζζαη, 

ηῆο ἐξήκνπ ὅζελ ἔξσηα, βάζεη ηῆο θαξδίαο κνπ ἐθθέληξηζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ἐιπίο κνπ ὦ Δέζπνηλα, ἡ ηῆο ζσηεξίαο κνπ ἀθαηαίζρπληνο, 

ἐθ ηῆο ῆο γιπθείαο ράξηηνο, θαζ’ἑθὰζηελ ἔκπιεζνλ ηὸλ δνῦιόλ 

νπ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζαη ἡκᾶο, ηνὺο λνζνῦληαο ὦ Γελλάδηε, ἐθ θαηάξξνπ θαὶ ηῆο 

γξίππεο ηῶλ δεηλῶλ, δη’ὧλ κεηέζηεο ἐθ ηῆο γῆο πξὸο ηὰ νὐξάληα. 

 

Ἔζπεπζαο ζεπηὲ, ὥζπεξ ἔιαθνο ἀιιὸκελνο, πξὸο ηὰ ὄξε 

ἀξσκάησλ ηῆο ηὼλ, ἐμ ὧλ ηὴλ δξόζνλ Ἀεξκὼλ ἡκῖλ ἐλζηὰιαμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥᾶλνλ γιπθαζκὸλ, ηνῖο πξνζηξέρνπζη ῇ ρὰξηηη, θεθκεθὸζη ἐθ 

ηνῦ βίνπ κεξηκλῶλ, ηνῖο πνζνῦζη ὴλ ἀλάπαπζηλ. ὦ Δὲζπνηλα. 

 

ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

δήγεζνλ, πξὸο λνκὴλ ζσηήξηνλ, ὡο πνηκὴλ ηε ὁ θαιόο 

ζενθόξε, ηῶλ ξζνδόμσλ θαξδίαο δηςώζαο, ηὴλ ηῶλ δνγκὰησλ θαὶ 

ἤζνπο ἀθξίβεηαλ, ἀπνδηώθσλ ηνὺο βαξεῖο, ηῶλ αἱξέζεσλ ιύθνπο 

ηνύο ἅξπαγαο. 

 

Μπξίπλννλ, Ἱεξὰξρα Ὅζηε, εὐσδίαλ Παξαθιήηνπ παξάζρνπ, 

ηῇ ζῇ ζεξκῇ πξόο Χξηζηὸλ κεζηηείᾳ,  πνιεκνπκέλνηο ἐθ δαὶκνλνο 

δνύινηο ζνπ∙ θαὶ γὰξ ὡο ιέσλ ἐθνξκᾶ, ὡο εἰδὼο ηνῦ θαηξνῦ ηὸ 

βξαρύηαηνλ. 
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Ὑάθηλζνλ, κπξεςὲ Γελλὰδηε, ηῶλ ἀλζέσλ Παξαδείζνπ 

γηλώζθσ, ηήλ ἐθ πνηθίισλ ραξίησλ δσήλ ζνπ, θαί πνιηηείαλ ἐλ 

Πλεύκαηη εὔνζκνλ· ὅζελ ζὰ κῦξα ηνῖο πηζηνῖο, πξεζβεηῶλ ζνπ 

ὑζζώπῳ δηάρπζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ηεξέσζνλ, ηνῦ λνὸο κνπ θξόλεκα, ὦ Μαξία ηῆο δσῆο κνπ 

Κπξία, ἵλα Χξηζηὸλ ὸλ πἱὸλ θαί Δεζπόηελ, ὁκνινγῶ θαζ’ἑθάζηελ 

σηῆξά κνπ. Ἵλα θἀκνὶ ὁ Ἰεζνῦο, βαζηιείαλ ραξὶζῃ νὐξάληνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ἀπό θηλδύλσλ ηὴλ πνίκλελ ζνπ Ἱεξάξρα, ὅηη πέιεηο 

πξὸο ηὸλ Χξηζηὸλ ἱθέηεο ἀθνίκεηνο, ὑπέξ ηῶλ ἀγὼλσλ ηῆο 

θθιεζίαο. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο γ΄. Ἐπεθάλεο ζήκεξνλ. 

Ὤθζεο κὲγαο ἥιηνο ηῆο Νὲαο Ρὼκεο, θσηίζαο ηῷ Πλεύκαηη, 

θαὶ ἐλ ἁγίᾳ βησηῇ, δηαπνξζκεύεηο Γελλὰδηε, Χξηζηνῦ ηὴλ ρὰξηλ, ηνῖο 

θάκλνπζη δνύινηο ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

η. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε πάνηες οἱ 

καηοικοῦνηες ηὴν οἰκοσμένην. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9-16). 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη’ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ, 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη, εἰκὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ, ἵλα δσὴλ ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο.  πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο δὲ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζὶ ηὰ 

πξόβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξόβαηα 
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θαὶ θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηά θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  

δὲ κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκά θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ. Καζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηήξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ. Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· 

θἀθεῖλα κε δεῖ ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη θαὶ γελήζεηαη 

κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ. 

 

Γὸμα. Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. δ΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός… 

 

Ἅγηε Γελλάδηε, ηῆο Νέαο Ῥώκεο ηὸ θιένο, Πξσηνζῦηα 

κέγηζηε, κηκεηὰ παλὰμηε ηαπεηλώζεσο, ηνῦ ἁγίνπ ζύκαηνο, δη’ὅλ θαὶ 

ηὸλ ζξόλνλ, κπζηηθῶο ἐγθαηαιέιεηπαο, Χξηζηόλ ὠλήζαζζαη, δόμαλ 

ἐο ἀεὶ δηακέλνπζαλ∙ δηνπέξ θαὶ θαηέιαβεο, ὄξε ἀξσκάησλ ηὰ ἔλζεα, 

ἐμ ὧλ ἱθεηεύεηο, Θεὸλ ηαπεηλσζέληα δη’ ἡκᾶο, ηῆο ηαπεηλώζεσο 

γεύζαζζαη, ράξηηνο ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σαπεηλῶο δένκαί ζνπ, θαηαλύμεσο ζείαο θαὶ εὐιαβείαο 

ζεξκῆο, πιεξῶζαη ηὴλ θαξδίαλ, ἀζιίνπ ζνπ νἰθέηνπ, ἵλα βνήζῃ πξὸο 

Κύξηνλ∙ εὐινγεηὸο ὁ Θεὸο ηνῦ Γελλαδίνπ. Ἀκὴλ. 

 

Ἡζπρίᾳ θαξδίαο, πξνζεπρόκελνο Πὰηεξ, ἐπαπεηινῦληα ζαηὰλ, 

ἑώξαθαο ὡο θὰζκα, ἁγίσλ εἰο ηὰ ἔλδνλ, δηὸ πάληεο ζνί θξάδνκελ∙ 

ἐπεξεηῶλ ηῶλ αὐηνῦ, ῥῦζαη ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο. 

 

Γελλαδίῳ πξνζηξέρσ, Θεαλζξώπνπ ηῇ πίζηεη, ἐπηζηεξίμαη 

ζηεξξῶο, πάληαο ηνὺο ξζνδόμνπο, βηνῦληαο ὁκνξθόλσο θαί 

βνῶληαο πξὸο Κύξηνλ∙ ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εὐινγεηόο εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Εὐινγίαο ῆο ὕδσξ, ηαῖο δηςῶζαηο θαξδίαηο Θενγελλήηξηα, 

παξὰζρνπ ἐθ πεγῆο νπ, ἁγίαο Ζσεθόξνπ, ηνῖο ἐλ πόζῳ 

θξαγπάδνπζηλ∙ εὐινγεκέλε ὺ εἶ, Βαζίιηζζα ηνῦ θόζκνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Νακὰησλ ζείσλ, ἡ θθιεζία πιεξνῦηαη, ἐθ ζνξνῦ ἁγίνπ 

Γελλαδίνπ, ὅλ ἐθ ςύρνπο εὗξνλ, ζαλόληα ἐλ Κπξίῳ. 

 

Νπθηόο ἐλ ςύρεη, ἐθ ηῆο βξνηῶλ ἀζπιαγρλίαο, κόλνο κόλῳ 

Θεῷ ὑπεληήζεο· ὅζελ ὡο πξνζηάηελ, ςπρόλησλ ζὲ ηηκῶκελ. 

 

Ἀγγέισλ ηάμεηο, θαζνδεγνῦζηλ ὧ Πὰηεξ, ζὴλ ςπρὴλ εἰο 

Δεζπόηνπ ζνπ ρεῖξαο· ηάμεηο δὲ ἀλζξώπσλ, ὑκλνῦζηλ εἰο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δαηκνλνηξόπνπ, θαί βδειπξᾶο ἀθεδίαο, ιπηξσζείελ ἐιέεη νπ 

Παξζέλε, ἵλα νη πξνζάδσ, ηὸλ ὕκλνλ εἰο αἰῶλαο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰνῦ ηῆο ἀπεηζείαο, θάζαξνλ θαξδίαο, ηῶλ ζὲ θαινύλησλ 

πξνζηάηελ Γελλάδηε, ὁ ἀηαθηνῦληα ηὸλ ζύηελ ηηκσξεζάκελνο. 

 

Ὠζεὶ μὲλνο θαὶ πέλεο, λύθησξ θαί ἐθ ςύρνπο, θαηαιηκπάλεηο 

ηῶλ θάησ ηὸ ἄζηαηνλ, ἵλ’ ἐθ ηῶλ ἄλσ ζθνξπίδεηο πέλεζη ράξηηαο. 

 

Μεηάλνηάλ κνη δίδνπ, ηξίβνπο κεηαλνίαο, ὁ θαζ’ ἑθὰζηελ 

βαδίζαο ζεόπλεπζηε, θαί ρξεκαηὶζαο ἐλ πᾶζη, βίνπ ὑπόδεηγκα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία κνπ Κπξία, ἄθεζηλ πηαηζκὰησλ, ζῷ κεισδνῦληη ἐμαίηεη 

ηὸλ Κύξηνλ, ζὺλ Γελλαδίῳ δνζῆλαη, ὥξα ηῆο Κξίζεσο. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Σὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 
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εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ έ κεγαιύλνκελ. 

Σὸλ ἐλ Ἱεξάξραηο ζαπκαηνπξγόλ, ζξόλνπ Νέαο Ρώκεο ηὸλ 

θσζηῆξα ηὸλ θαεηλόλ, πξνζηὰηελ ηῶλ πελήησλ, αἱξεηηθῶλ ηὸλ 

θόβνλ, Γελλὰδηνλ ηὸλ ζεῖνλ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Χαίξνηο ξζνδόμσλ θιὲνο ιακπξὸλ, θαὶ ηῆο Ἀλαζζνύζεο 

πξσηνζξόλνπ πνηκληαξρῶλ· ραὶξνηο ηῶλ ὀξέσλ ηὼλ θξπθηνκύζηεο, 

θαί θθιεζίαο Κύπξνπ, ηὸ κέγα θαύρεκα. 

 

Μαηλὸκελνλ θάζκα ἑσξαθὼο, ἄξρνληα ηνῦ ζθόηνπο 

ἀπεηινῦληα θαηαζηξνθὴλ, ὥξα ζῆο ζπζίαο, ἀπὲηξεςαο εὐραῖο ζνπ, 

θαιύπησλ ηὴλ ζὴλ πνίκλελ, λεθέιε ράξηηνο. 

 

Ὑκλὴζσκελ πάληεο ζενπξεπῶο, θύζεσλ ηῶλ δύν ἀθαηάβιεηνλ 

καρεηὴλ, ηὸλ ζξόλνλ θαὶ ηὴλ δόμαλ, θξπθῇ θαηαιηπόληα, δη’ ἔξσηα 

ηὸλ ζεῖνλ, ἐξήκνπ θξείηηνλνο. 

 

Ψπγεὶζεο ἀγάπεο ἁκαξησιῶλ, ηὸλ ζεῖνλ ἀιείπηελ, 

παξαθιὴηνξα ζηνξγηθόλ, ὥζπεξ θαὶ λνζνύλησλ, ἐθ ςὺρνπο θαὶ 

θαηὰξξνπ, ηὸλ ἰαηξὸλ θαὶ ῥύζηελ, ὕκλνηο ηηκὴζσκελ. 

 

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 

 

Ἀπνιπηὶθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλὰλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἀξεηῶλ ηαῖο ἰδέαηο θαηαθνζκνύκελνλ, ηῆο θθιεζίαο 

ἐδεὶρζεο Ἀξρηεξάξρεο ζνθὸο, θαὶ πνηκὴλ ἀιεζηλόο πὰηεξ Γελλάδηε, 

ὡο ζεξάπσλ ηνῦ Χξηζηνῦ θαὶ ζὶσλ θνηλσλνο, ἐλ πάζε δηθαηνζύλε. 

Καὶ λῦλ δπζώπεη ἁπαύζησο, ἐιεεζῆλαη ηάο ςπράο ἡκῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 
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Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δὸο κνη δένκαί ζνπ ἀγαζὲ, ἐθ ζῆο ηαπεηλώζεσο πινύηνπ, ηὸλ 

κπζηηθόλ γιπθαζκόλ, ἥηηο θαὶ ζὲ ἤλεγθελ ἕσο ζαλάηνπ πηθξνῦ, ἐλ 

λπθηὶ θαὶ ὡο ἄγλσζηνλ, Χξηζηνῦ μεληηείαλ, ἀμίσο κηκνὺκελνλ, δηὸ νἱ 

Κύπξνπ πηζηνί, λόζσλ ἰαηξόλ θαί πελὴησλ, ζὲ ἐπηθαινῦληαη 

πξνζηάηελ, ζείῳ ηῷ Ναῷ ζνπ αὐιηδόκελνη. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


