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17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ἐπ. Νενθαηζαξείαο, Ἱεξνκ. Ἀζ. 

ηκσλνπεηξίηνπ 
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Θαπκαηνπξγίαο ζε πεγὴλ ἐπηγλόληεο, πξὸ ηνῦ ηηκίνπ ζνπ 

ιεηςάλνπ βνῶκελ, ζαπκαηνπξγὲ Γξεγόξηε γξεγόξσο ηὰο θσλάο, ηῶλ 

ζνὶ κεηὰ πίζηεσο, πξνζηξερόλησλ πξνζδέρνπ, ηαύηαο δὲ πξὸο 

Κύξηνλ, ἀλαβίβαδε Πάηεξ, ὅπσο ῥπζζῶκελ ηῶλ ἀζζελεηῶλ, ςπρῶλ 

ζσκάησλ, Αὐηὸλ κεγαιύλνληεο. 

 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη, εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

 

Εἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γρήγορος θάνηθι, Πάηερ, ηῇ 

παρακλήζει. Ἀ(ζαλάζηνο). 

 

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

Γξεγόξηε Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, ὡο ηῆο ἀιεζείαο, παηδόζελ ὢλ 

ἐξαζηήο, θαὶ ηαύηελ ἐλ βίῳ ἐμαζθήζαο, θἀκὲ δπζώπεη ἀεὶ ηαύηεο 

ἔρεζζαη. 

 

Ῥνώδε ηὴλ θύζηλ θαηακαζώλ, Πάηεξ ηῶλ πξνζθαίξσλ, 

ἡδνλὴλ ηὴλ πλεπκαηηθήλ, ζπλέδεπμαο ζείᾳ ζσθξνζύλῃ, ἣλ δώξεζαί 

κνη βνῷ θαζαξώηαηε. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_63.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_63.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_63.html
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Ἡγήζσ ὡο ζθύβαια θαὶ νὐδέλ, πάληα ηὰ παξόληα, Θεῷ κόλῳ 

πξνζθνιιεζείο, θξαηῶλ ηῆο θνηιίαο ἐγθξαηείαο, ἧο κε ἐξγάηελ 

ἐλαπόδεημνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γξεγόξσο Παξζέλε ηῷ Σῷ Υἱῷ, ἱθέηεπε ὅπσο, ἐπνθζῇ κνη ηῷ 

ηαπεηλῷ, θαὶ δῷ κνη ὡο ζείῳ Γξεγνξίῳ, ζενινγίαο ὑπέξηαηνλ 

ράξηζκα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ὁ ηὸ ζεῖνλ θνξέαο ηῆο ηαπεηλώζεσο ἔλδπκα, Πάηεξ 

ηαπεηλόηαηε πάληα, ἡκῶλ ἀιινίσζνλ, θξόλεκα ἔπαξζηλ, θελνδνμίαλ 

ἀπάηελ, ἐγθαηλίδσλ ἄξηζηα, πλεῦκα ηὸ κέηξηνλ. 

 

Ῥππσζέληαο ηνῦ βίνπ ηνῖο ραιεπνῖο πηαίζκαζηλ, θάζαξνλ 

πξεζβείαηο ζνπ ζείαηο, Πάηεξ Γξεγόξηε, πάζε δὲ ἅπαληα, ἄπσζελ 

δίσμνλ κάθαξ, ὥζπεξ ἀπεδίσθεο, ςπρῶλ ηνὺο δαίκνλαο. 

 

Οὐρὶ κόλνλ ζνθία ἐγθαηνηθεῖ ἔλδνλ κνπ, θίιε ηῆο Σνθίαο ηῆο 

ὄλησο, ἀιιά ἡ δόθσζηο, ἥλπεξ δηάιπζνλ, θαὶ ἐπηιάκςαη εὐραῖο ζνπ, 

Ἥιηνο ἀλέζπεξνο, Φξηζηὸο ὁ Κύξηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σὺ γηλώζθεηο Παξζέλε ηὸ δπζεηδὲο πξόζσπνλ, ὅπεξ ἡ ςπρή 

κνπ ἡ ηάιαηλα λῦλ ἐπελδέδπηαη· ὅζελ Σνπ δένκαη, ηῇ κεηξηθῇ Σνπ 

ζσπείᾳ, ηνῦην ἀπνθάζαξνλ, Ἁγλὴ ἀκόιπληε. 

 

Δηάζσζνλ, γξεγόξσο Πάηεξ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ζνὺο 

δνύινπο ὅηη πόζῳ πνιιῷ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο πξέζβπλ ηε 

ἀθαηαίζρπληνλ θαὶ κεζίηελ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Θαπκάησλ θξνπλόο, θηιαλζξσπίαο πέιαγνο, ὑπάξρεηο ἀεί, 

Γξεγόξηε ζεζπέζηε· δηὸ πόζῳ βνῶκέλ ζνη· ηῷ Δεζπόηῃ ἱθέηεπε 

δσξήζαζζαη, ἁκαξηηῶλ ηὴλ ἄθεζηλ ηαρύ, ἀζζελεηῶλ ηε, ηὴλ 

γξήγνξνλ ιύηξσζηλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Φύιαμόλ κε ηξηζόιβηε, ἀπὸ ζπκπησκάησλ ηῆο γιώηηεο 

δένκαη, ηῆο δεηλῆο ζπθνθαληίαο ηε, ὡο ζπληξίςαο ηαύηελ πώπνηε. 

 

Ἀιεζῆ κε ἀλάδεημνλ, Πάηεξ καζεηὴλ ηνῦ Κπξίνπ κνπ, ὡο 

ὑπάξμαο Εὐαγγέιηνλ, ἔκπλνπλ ραξηέζηαηνλ θαὶ ἰζόβηνλ. 

 

Νέθξσζόλ κνπ πᾶλ θξόλεκα, ἔξσηα θηιόγεηόλ ηε ἀπόζβεζνλ, 

ὁ λεθξώζαο ηὰ ζθηξηήκαηα, ηῆο πεινῦ ζνπ πάλαγλε Γξεγόξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ παξέρνπζα πάληνηε, ηὰ ηῶλ αἰηεκάησλ ηὰ ζπκθέξσηεξα, 

δὸο θἀκνὶ δένκαη Δέζπνηλα, λνῦλ ἁγλὸλ θαξδίαλ ὅισο ἄηπθνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Θείῳ θσηηζκῷ, ὁδεγνύκελνο Γξεγόξηε, ηὴλ ζὴλ θαξδίαλ 

ἀπεθάζεξαο, ζπγγελῶλ θαὶ ἐπηθηήησλ παζῶλ, ὧλ θἀκὲ εὐραῖο ζνπ 

ἀπνθάζαξνλ. 

 

Ἱεξαηηθήλ, ἁινπξγίδα ὡο ἐθόξεζαο, ζύηεο θαὶ ζῦκα Πάηεξ 

γέγνλαο, Φξηζηὸλ κὲ ζύλσλ θαὶ Αὐηῷ, ζλήζθσλ ηὴλ πξναίξεζηλ. 

 

Πλεῦκα ἐπὶ ζέ, ηὸ Παλάγηνλ ἐθθέρπηαη, θαὶ νἶθνλ Τνύηνπ ζὲ 

ἐπνίεζελ, ὅπεξ εὐραῖο ζνπ, ηνῖο ἐγθάηνηο κνπ ἐγθαίληζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄγξππλνλ ηὸ λνῦλ, Θενηόθε κνπ ζπληήξεζνλ, ἵλα Υἱνῦ Σνπ 

δνῦινο θξόληκνο, ὀθζῷ Παξζέλε, θαὶ κὴ θνιαζζήζσκαη. 
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ᾨδὴ ζη΄. Ἱιάζζεηί κνη σηήξ. 

Τὸ ὄξνο ὡο Μσϋζῆο, ηῆο ζεσξίαο θαηέιαβεο, δνγκάησλ δὲ 

κπεζείο, γλῶζηλ ἀθξηβέζηαηα· ὅζελ ζνπ δεόκεζα, κύεζνλ εὐραῖο 

ζνπ, ηῶλ δνγκάησλ ηὴλ ἀιήζεηαλ. 

 

δηώθεο ηὴλ πιεζύλ, ηῶλ δαηκνλίσλ Γξεγόξηε, ηῇ θιήζεη ηνῦ 

Ἰεζνῦ, ἀιιὰ θαὶ λῦλ δίσμνλ, πάζε ηὰ δπζέθιεπηα, ἀπὸ ηῶλ 

ηηκώλησλ, ζνῦ ηὴλ κλήκελ ηὴλ παλίεξνλ. 

 

Ῥεκάησλ ζνπ ηῇ θσλῇ, ὁ ιίζνο Πάηεξ ὑπήθνπζελ, ὡο δνῦινο 

δὲ εὐπεηζήο, εὐζὺο κεηεηόπηζελ, ιίζνλ δ’ ὃο ἐπίθεηηαη ηῆο 

ἀλαηζζεζίαο, ἐθ ςπρῶλ ἡκῶλ ἀθάξπαζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τὴλ εὔλνηαλ Ἀγαζή, ἣλ πξὸο ηὸλ δνῦιόλ Σνπ ἔδεημαο, 

Γξεγόξηνλ ηὸλ ζεπηόλ, δεῖμνλ θαὶ ηνῖο δνύινηο Σνπ, εἰ γὰξ θαὶ 

ἡκάξηνκελ, ὅκσο Μῆηεξ ηέθλα, Σνῦ θαιεῖζζαη νὐθ ἀξλνύκεζα. 

 

Δηάζσζνλ, γξεγόξσο Πάηεξ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, ζνὺο 

δνύινπο ὅηη πόζῳ πνιιῷ πξὸο ζὲ θαηαθεύγνκελ, ὡο πξέζβπλ ηε 

ἀθαηαίζρπληνλ θαὶ κεζίηελ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

λ θηλδύλνηο πνιινῖο πξνζηάηελ ζε εὑξάκελνη, ηαῖο εὐραῖο 

ζνπ εὐζὺο Γξεγόξηε ζηνκνύκεζα, θαὶ ηῶλ θαθῶλ ἐπηθνξὰο δηώθνκελ 

ηῇ θιήζεη ζνπ, ὡο ηῶλ ζαπκάησλ ζε πεγήλ, γλσξίδνληεο ηξηζόιβηε· 

παῦζνλ ηὰο ηξηθπκίαο, ζβέζνλ ἐρζξνῦ ηὰ βέιε, θαὶ ηνὺο ηηκῶληαο 

ηὴλ ζεπηήλ, ζνῦ κλήκελ Πάηεξ θύιαηηε. 

 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 

Ση. Ἀκούζαηε ηαῦηα πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε πάνηες οἱ 

καηοικοῦνηες ηὴν οἰκοσμένην. 
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Εὐαγγέιηνλ 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. Ὁ 

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

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

θαιόο. Ὁ 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 

θαὶ θεύγεη· θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα. Ὁ 

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

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

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 

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

κε δεῖ ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

Λείςαλόλ ζνπ ηό ηίκηνλ, πινπηνῦληεο Πάηεξ ηηκῶκελ, ηὴλ 

ἁγίαλ κλήκελ ζνπ, θαὶ ζεξκῶο πξνζπίπηνληεο, ἐθβνῶκέλ ζνη· 

πάληαο ἡκᾶο θύιαηηε, ἀλεπεξεάζηνπο, ηῶλ βειῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, 

θαὶ ῥῶζηλ ράξηδαη, ζείαλ ηαῖο ςπραῖο θαὶ ηνῖο ζώκαζη, πξεζβείαηο 

ζνπ ὀρύξσζνλ, πάληα ινγηζκὸλ θαὶ πᾶλ θξόλεκα· ἵλα ζε ἐθ πόζνπ, 

πξνζάγσκελ εὐράξηζηνλ θσλήλ, θαὶ εὐεξγέηελ γλσξίδνκελ, γξήγνξε 

Γξεγόξηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἡ κηζάδειθνο ῥῆμηο, δηεῤῥάγε ηὴλ ιίκλελ ζνῦ ἐθμεξάλαηνο· 

δηό ζε ἱθεηεύσ, ἐθ ηῆο ἐκῆο θαξδίαο, ηὸ κηζάδειθνλ ἔθβαιε, ἵλα βνῷ 

ηῷ Θεῷ· Σὺ ὁ εὐινγεηὸο εἶ. 
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Παιαηόηεο ἠζῶλ ηε, θαὶ καλίαο ἀγλνίαο πόῤῥσ ἐθβέβιεζν, 

πξεζβείαηο Γξεγνξίνπ, ἐγείξνληνο Κπξίῳ, πξνζεπρῆο ἐξγαζηήξηα, ἐλ 

νἷο βνῶκελ αὐηῷ· Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ἀλζξαθέα γλσξίζαο, δεθηηθὸλ ζείαο Φάξηηνο πξνερείξηζαο, 

Δηάθνλνλ Κπξίνπ· δηὸ ἡκᾶο βνῶληαο, ἀπνζκήμαο ραξίησζνλ, ἵλα 

βνῶκελ Θεῷ· Σὺ ὁ εὐινγεηὸο εἶ, 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥάβδνο νὖζα Παξζέλε, Ἀαξὼλ παξαδόμσο ἡ ἐθβιαζηήζαζα, 

ἱθέηεπε Κπξίῳ, ἅκα ηῷ Γξεγνξίῳ, ἵλα ηάκῃ ηὰ ζύῤῥηδα, ἐθ ηῶλ 

ὑκλνύλησλ ζεξκῶο· Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ἄγξππλνλ ὄκκα, ἀλαδεηρζεὶο ζενθόξε, ηνὺο ηηκῶληάο ζε 

δεῖμνλ γξεγνξνῦληαο, ὅπσο ζπλαθζῶκελ, Φξηζηῷ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Κεθαξσκέλνπο, ἐλ ηαῖο κεξίκλαηο ηνῦ βίνπ, δηαλάζηεζνλ 

Πάηεξ ηαῖο εὐραῖο ζνπ, ἵλα κειεηῶκελ, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

Λύθνπ ὡο ζηήζαο, ηὸ ἀθαηάζρεηνλ ῥεῦκα, λννπκέλνπ ιύθνπ 

ζηῆζνλ ὕδσξ, ἵλα ζε ηηκῶκελ, Πάηεξ εἰο αἰῶλαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἤδε ηνῦ ηέινπο, ἐληζηακέλνπ Παξζέλε, ηνῦ ζαλάηνπ ηὴλ 

κλήκελ δώξεζαί κνη, ὅπσο Σε δνμάδσ, Ἁγλὴ εἰο ηνὺο αἰῶλαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σεκείσλ πιεξσζέληα, ἔγλσκελ ζὸλ βίνλ, ζαπκαηνπξγὲ θαὶ 

παλζαύκαζηε Ὅζηε· ὅζελ ἡκᾶο κὴ παξίδῃο, πνηὲ ὑκλνῦληάο ζε. 

 

λ μέλῳ θαηεηέζεο, Πάηεξ ζὺ κλεκείῳ· ὅζελ δηδάζθεηο ἡκᾶο 

ηὴλ ἀθηήκνλα, δηαγσγήλ ηε θαὶ ηξόπνλ, ηὸλ παξεπίδεκνλ. 

 

Ἱθέηεπε ηξηζκάθαξ, ηὴλ θαλεξσζεῖζαλ, ὑπεξθπῶο Σνη Τξηάδα 

ηὴλ πάληηκνλ, ὑπὲξ ηῶλ ὅζνη πξνζδξάκνκελ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἀγάιινπ Θενηόθε, βιέπνπζα ηὸ πιῆζνο, ηῶλ Σῶλ ἐγγόλσλ 

δνμάδνλ ηὸλ Κύξηνλ, Ὃλ ἐζσκάησζαο Κόξε, θαὶ Ὃλ ἱθέηεπε. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τῇ θηινζνθίᾳ πξὸο ἀιεζῆ, γλῶζηλ θερξεκέλνο, νἷα θιίκαθη 

λνεηῇ, πξὸο ζενινγίαο, ἀλέδξακεο ηὸ ὕςνο, Γξεγόξηε πξαγκάησλ, 

θαηλῶλ δηάθνλε. 

 

Τνὺο πξνζπηπζζνκέλνπο ηὴλ ἱεξάλ, θαὶ ἀζπαδνκέλνπο, θάξαλ 

ζνῦ ηὴλ ζενπξεπῆ, θξνύξεη ἐθ παληνίσλ, δεηλῶλ ἀῤῥσζηεκάησλ, 

θαὶ παλνηθεὶ ηὴλ ζείαλ, ράξηλ κεηάδηδε. 

 

Παξνηθίαο Πάηεξ νἶθνλ ηὸλ ζόλ, βξύζηλ ἰακάησλ, ηνῖο 

πξνζηξέρνπζηλ ἐλ ςπρῆο, δεῖμνλ θαὶ πιεκκύξαλ, ἔθρεε ηῶλ 

ζαπκάησλ, ἵλα ὑκλῶκελ πάληεο, ζὲ ἀζπαδόκελνη. 

 

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 ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ 
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εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πᾶζα, ἐθδηώθεηαη πιεζύο, ηῶλ ἀῤῥσζηεκάησλ ηῇ θιήζεη, ηνῦ 

ζνῦ ὀλόκαηνο, πάληηκε Γξεγόξηε, θαὶ Ἱεξάξρα θιεηλέ· ὅζελ πίζηεη 

πξνζπίπηνκελ, θαὶ πόζῳ θαξδίαο, ζνῦ θαηαζπαδόκεζα ηίκηα 

ιείςαλα· ἵλα ηὴλ ζὴλ ράξηλ ιαβόληεο, εὔζπκνη βνῶκελ Κπξίῳ· 

ζαπκαζηὸο Σὺ ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Σνπ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 

 


