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21 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηελ 

Αρεηξνπνίεηνλ εηθόλα ηεο Τπεξαγίαο εκώλ Θενηόθνπ 

θαη Αεηπαξζέλνπ Μαξίαο ηεο Δηθνζηθνίληζζαο 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

Εΰθμβήζακημξ ημτ ίενέςξ άνπυιεεα άκαβζκχζημκηεξ ημκ ΡΜΒ’ 

(142) Φαθιυκ. 

 

Κφνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο.. 

Θευξ Κφνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημθζπςκ) 

Εἶηα ηὸ ηνμπάνζμκ.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Σὴκ ἀπεζνυηεοηημκ ηαὶ εείακ Εἰηυκα, ηῆξ Θεμηυημο 

πνμζηοκήζςιεκ πάκηεξ, ηαὶ πνὸξ αὐηὴκ ἀπὸ ροπῆξ αμήζςιεκ· 

Δέζπμζκα πακφικδηε, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ, ηαὶ παεῶκ ηαὶ εθίρεςκ, 

ἀκςηένμοξ ζοκηήνεζ, ημὺξ ἀθμνῶκηαξ πίζηεζ ἀηθζκεῖ, πνὸξ ηὴκ 

εενιήκ μο, ἀκηίθδρζκ ἄπνακηε. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Ὂκνηνλ. 

Ἀπεζνμπμίδημκ ἐκ πάνζηζ εείᾳ, ηὴκ ὴκ ἁβίακ Θεμηυηε Εἰηυκα, ηῷ 

εεμθυνῳ Γενιακῷ δεδχνδζαζ· ᾗ πζζηῶξ πνμζπίπημκηεξ, ἰαιάηςκ 

δοκάιεζξ, ἐλ αὐηῆξ θαιαάκμιεκ, ηαὶ θοηνμφιεεα πάζδξ, ἐπζθμνᾶξ ἐκ 

αίῳ παθεπῆξ, ηὰ ιεβαθεῖά μο Κυνδ ηδνφηημκηεξ. 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, … 

Εἶηα, ὁ Κακχκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ: 

Υάνζκ ἡιῖκ, ὦ Δέζπμζκα, δίδμο. Γεναζίιμο.  

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

Υανίηςκ ηαιείςκ ὡξ ἀθδεῶξ, ἡιῖκ ἐδςνήζς, ηῇ εενιῇ μο 

ἐπζζημπῇ, ηὴκ ἀπεζνμπμίδημκ ιμνθήκ μο, Θεμβεκκῆημν ἁβκὴ 

ἀεζπάνεεκε. 
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Ἀζηνάπημοζα θέββεζ πονμεζδεῖ, ἡιῖκ ἐδςνήεδ, ἡ Εἰηχκ μο ἡ 

εαοιαζηή, πδβάγμοζα πάνζκ ἰαιάηςκ, Θεμβεκκῆημν ημῖξ πίζηεζ 

πνμζηνέπμοζζ. 

Ῥδιάηςκ ἀημφζαξ μο ηῶκ ζεπηῶκ, Γενιακὸξ ὁ εεῖμξ, ἐλεπθάβδ 

μο ηὴκ ιμνθήκ, ἀπεζνμπμζήηςξ ἐκ ζακίδζ, ἐηηοπςεεῖζακ ἰδὼκ ηαὶ 

ἀκφικεζ ε. 

Ἰζπὺκ ἀζεεκμῦζζκ ἡ ὴ Εἰηχκ, πανὰκ εθζαμιέκμζξ, ηαὶ ημῖξ πᾶζζκ 

ἁβζαζιυκ, αθφγεζ· δζὰ ημῦημ ηαηὰ πνέμξ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ 

ὑικμῦιέκ ε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νυζςκ ζαέζμκ ηὴκ θθυβα ηῷ δνμζζζιῷ ἄπνακηε, ὃκ ἡ 

ἀπεζνυηεοηημξ κέιεζ, Εἰηχκ μο πάκημηε, ηαὶ πᾶζζ ανάαεοζμκ, 

ροπῆξ ηαὶ ζχιαημξ ῥῶζζκ, ὡξ πδβὴ αθοζηάκμοζα, πάνζκ ηαὶ ἔθεμξ. 

Ἡ ζςηήνζμξ πάνζξ ἡ ιοζηζηῶξ αθφγμοζα, ἐη ηῆξ ῆξ ἁβίαξ Εἰηυκμξ, 

Εἰημζζθμίκζζζα, ηάπμξ ἐῤῥφζαημ, ηῆξ δοζημηία βοκαῖηα, ηὴκ 

ἀθθμηνζυθνμκα, ηαηαθοβμῦζάκ μζ. 

Μοζηζηὴ ιονμεήηδ ὡξ ἀθδεῶξ πέθδκεκ, ἡ ἀπεζνυπμζδημξ Κυνδ 

Εἰηχκ μο Δέζπμζκα, ηῆξ ῆξ πνδζηυηδημξ, ηὴκ ηῶκ παεῶκ 

δοζςδίακ, εᾶηημκ ἀπεθαφκμοζα, ηῶκ πνμζζυκηςκ μζ. 

Ἱθανῶξ αθέρμκ Κυνδ ηαὶ ζοιπαεῶξ μἴηηεζνμκ, ημὺξ ηῇ ῇ ἁβίᾳ 

Εἰηυκζ, Εἰημζζθμίκζζζα, πίζηεζ πνμζηνέπμκηαξ, ηαὶ ηὰ αἰηήιαηα 

ημφηςκ, πθήνμο ηαὶ δζάζςγε, πάζδξ ηαηχζεςξ. 

Δζάζςζμκ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ πάζδξ ἀκάβηδξ, ημὺξ ηῇ εείᾳ 

ἀπεζνμηεφηηῳ Εἰηυκζ μο, ιεη’ εὐθααείαξ ἑηάζημηε πνμζζυκηαξ. 

Ἐπίαθερμκ, ἐκ εὐιεκείᾳ πακφικδηε Θεμηυηε, ἐπὶ ηὴκ ἐιὴκ παθεπὴκ 

ημῦ ζχιαημξ ηάηςζζκ, ηαὶ ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηὸ ἄθβμξ. 
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Αῖηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πδβὴ δαρζθήξ, Εἰηὼκ ἀπεζνμπμίδημξ, ηῶκ ῶκ μἰηηζνιῶκ, ἡ ὴ 

Πανεέκε δέδεζηηαζ· ᾗ πίζηεζ ηαηαθεφβμκηεξ, ἐη ηανδίαξ αμῶιέκ μζ 

ἄπνακηε· ιὴ δζαθίπῃξ θοηνμῦζεαζ ἀεί, Μμκήκ μο ηὴκ εείακ πάζδξ 

εθίρεςξ. 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Νεηνὸξ ἄθκς ηαηέπεζεκ, ὁ ἐθεὼκ ζοθῆζαζ ηὸκ ὸκ Ἐηηφπςια· ἀθθ’ 

ὦ Κυνδ πμθοΰικδηε, ηαφηδκ ηὴκ Μμκήκ μο ἀεὶ θφθαηηε. 

Ὡξ πνμζηάηζξ ηαὶ ἔθμνμξ, ηαφηδξ ηῆξ Μμκῆξ μο Εἰημζζθμίκζζζα, 

ἐλ αὐηῆξ ἀεί ἀπυηνεπε, ηῶκ ἀκηζηεζιέκςκ ἅπακ αμφθεοια. 

Δαζιμκῶκηαξ ὡξ ἔζςζαξ, ηῆξ δεζκῆξ ιακίαξ ημῦ πμθειήημνμξ, μὕης 

ζῷγε ἡιᾶξ ἄπνακηε, πάζδξ δοζπενείαξ ηαὶ ηαηχζεςξ. 

Ἐη αζαίαξ ζοκηνίρεςξ, ὡξ ἐῤῥφζς Κυνδ ηὸκ ὲ θςκήζακηα, 

ζοκηνζαῆξ ἡιᾶξ ἀπάθθαηηε, ροπζηῆξ ηαὶ πάζδξ ηαηαπηχζεςξ. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
φιπαζα ἡ βῆ, Μαηεδυκςκ ηῶκ εαοιάηςκ μο, ἐπθδνχεδ ὧκ 

ἀπαφζηςξ ἐκενβεῖξ, Θεμηυηε εὐζεαῶκ εἰξ πενζπμίδζζκ. 

Πάζδξ ἀπεζθῆξ, ἀκςηένμοξ δζαθφθαηηε, ημὺξ πνμζηνέπμκηαξ ηῇ εείᾳ 

μο Μμκῇ, ηαὶ γδημῦκηαξ ηὴκ ἀκηίθδρίκ μο ἄπνακηε. 

Οἱ ὑπὸ δεζκῶκ, ζοκεπυιεκμζ παεήζεςκ, ἀπαθθάηημκηαζ ηῆξ ιάζηζβμξ 

ἁβκή, ηῇ ἁβίᾳ μο Εἰηυκζ πίζηεζ ζπεφδμκηεξ. 

Ἴαηαζ εὐεφξ, ὦ ἁβκὴ Εἰημζζθμίκζζζα, κεακίαξ ἀπὸ κυζμο παθεπῆξ, ὁ 

θςκήζαξ μο ηὴκ ηθῆζζκ ιεηὰ πίζηεςξ. 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 

Ναυξ μο, ὁ ἱενὸξ Θεμηυηε, ἔκεα ἵδνοηαζ ἡ εεία Εἰηχκ μο, 

πεζιαγμιέκςκ θζιὴκ ἀκεδείπεδ, ηαὶ ἰαηνεῖμκ παζπυκηςκ ἑηάζημηε, 

Εἰημζζθμίκζζζα ἁβκή· δζὰ ημῦημ ὑικμῦιεκ ηὴκ πάνζκ μο. 

Ἀθνάζηςξ, θῶξ θμζκζημῦκ ἡ Εἰηχκ μο, δζαθάιπμοζα ἡιῖκ 

ἐπεδυεδ, ἀπεζνμπμίδημξ εείᾳ δοκάιεζ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ 

πακάιςιε, ᾗ πνμζζυκηεξ εὐθααῶξ, εεσηῆξ εὐθνμζφκδξ πθδνμφιεεα. 
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Δαζιυκςκ, ηῆξ ζοκμπῆξ ἐηθοηνμῦκηαζ, μἱ πνμζηνέπμκηεξ ηῇ ῇ 

ἀκηζθήρεζ, ηαὶ εθζαενῶκ, ἀκαβηῶκ ἐκ ηῷ αίῳ, μἱ ηὴκ ὴκ ηθῆζζκ 

θςκμῦκηεξ πακάπνακηε, Εἰημζζθμίκζζζακ· δζυ, πανζζηήνζμκ αἶκυκ 

μζ ᾄδμιεκ. 

Ἰζπφσ, ηῆξ ῆξ εενιῆξ πνμζηαζίαξ, θοηνμοιέκδ δοζπενείαξ ἁπάζδξ, 

ἡ ὴ ἁβία Μμκὴ Θεμηυηε, πνὸξ ὲ ἀεὶ ἀηεκίγεζ ηναοβάγμοζα· 

Εἰημζζθμίκζζζα ἁβκή, ιὴ ἐθθίπῃξ θνμονμῦζα ηὴκ πμίικδκ μο. 

Γηάζσζνλ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ πάζδξ ἀκάβηδξ, ημὺξ ηῇ εείᾳ 

ἀπεζνμηεφηηῳ Εἰηυκζ μο, ιεη’ εὐθααείαξ ἑηάζημηε πνμζζυκηαξ. 

Ἄρξαληε, ἡ δζὰ θυβμο ηὸκ Λυβμκ ἀκενιδκεφηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα δοζχπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηὴκ παῤῥδζίακ. 

Αῖηεζηο θαί ηὸ Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ εδζαονὸκ ηῶκ πθμοζίςκ πανίηςκ μο, ηὴκ ἀπεζνυηεοηημκ Κυνδ 

Εἰηυκα μο, πθμοημῦκηεξ ἐη ηαφηδξ θαιαάκμιεκ, ηὰξ ζςηδνίμοξ 

μο δυζεζξ ἑηάζημηε, ηὴκ ὴκ ἀκοικμῦκηεξ πνδζηυηδηα. 

Πξνθείκελνλ 

Μλεζζήζνκαη ηνῦ ὀλόκαηόο νπ, ἐλ πάζῃ γελεᾷ θαὶ γελεᾷ. 

η.: Σὸ πξόζσπόλ νπ ιηηαλεύζνπζηλ νἱ πινύζηνη ηνῦ ιανῦ. 

Εὐαββέθζμκ. Ἐη ημῦ ηαηὰ Λμοηᾶκ (α´ 39-49, 56). 

Ἐκ ηαῖξ ἡιέναζξ ἐηείκαζξ, ἀκαζηᾶζα Μανζάι, ἐπμνεφεδ εἰξ ηὴκ 

ὀνεζκὴκ ιεηὰ ζπμοδῆξ, εἰξ πυθζκ Ἰμφδα· ηαὶ εἰζῆθεεκ εἰξ ηὸκ μἶημκ 

Ζαπανίμο, ηαὶ ἠζπάζαημ ηὴκ Ἐθζζάαεη. Καὶ ἐβέκεημ, ὡξ ἤημοζεκ ἡ 

Ἐθζζάαεη ηὸκ ἀζπαζιὸκ ηῆξ Μανίαξ, ἐζηίνηδζε ηὸ ανέθμξ ἐκ ηῇ 

ημζθίᾳ αὐηῆξ· ηαὶ ἐπθήζεδ Πκεφιαημξ Ἁβίμο ἡ Ἐθζζάαεη, ηαὶ 

ἀκεθχκδζε θςκῇ ιεβάθῃ, ηαὶ εἶπεκ· Εὐθμβδιέκδ ζὺ ἐκ βοκαζλὶ ηαὶ 

εὐθμβδιέκμξ ὁ ηανπὸξ ηῆξ ημζθίαξ ζμο. Καὶ πυεεκ ιμζ ημῦημ, ἵκα 

ἔθεῃ ἡ ιήηδν ημῦ Κονίμο ιμο πνυξ ιε; Ἰδμὺ βάν, ὡξ ἐβέκεημ ἡ 

θςκὴ ημῦ ἀζπαζιμῦ ζμο εἰξ ηὰ ὦηά ιμο, ἐζηίνηδζε ηὸ ανέθμξ ἐκ 

ἀβαθθζάζεζ ἐκ ηῇ ημζθίᾳ ιμο. Καὶ ιαηανία ἡ πζζηεφζαζα, ὅηζ ἔζηαζ 

ηεθείςζζξ ημῖξ θεθαθδιέκμζξ αὐηῇ πανὰ Κονίμο. Καὶ εἶπε Μανζάι· 
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Μεβαθφκεζ ἡ ροπή ιμο ηὸκ Κφνζμκ, ηαὶ ἠβαθθίαζε ηὸ πκεῦιά ιμο 

ἐπὶ ηῷ Θεῷ ηῷ ζςηῆνί ιμο. Ὅηζ ἐπέαθερεκ ἐπὶ ηὴκ ηαπείκςζζκ ηῆξ 

δμφθδξ αὐημῦ· ἰδμὺ βὰν ἀπὸ ημῦ κῦκ ιαηανζμῦζί ιε πᾶζαζ αἱ βεκεαί. 

Ὅηζ ἐπμίδζέ ιμζ ιεβαθεῖα ὁ Δοκαηυξ, ηαὶ ἅβζμκ ηὸ ὄκμια αὐημῦ. 

Ἔιεζκε δὲ Μανζὰι ζὺκ αὐηῇ ὡζεὶ ιῆκαξ ηνεῖξ, ηαὶ ὑπέζηνερεκ εἰξ 

ηὸκ μἶημκ αὐηῆξ. 

Γόμα. 

Σαῖξ ηῆξ Εἰημζζθμζκίζζδξ πνεζαείαζξ, Εθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηἀ πθήεδ 

ηῶκ ειῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καὶ λῦλ. 

Σαῖξ ηῆξ Θεμηυημο πνεζαείαζξ, Εθεῆιμκ, ἐλάθεζρμκ ηἀ πθήεδ ηῶκ 

ειῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη.  

Ὤθεδξ ὡξ ἠεέθδζαξ, ηῷ Γενιακῷ ηῷ Ὁζίῳ, ηαὶ ημφηῳ ὑπέδεζλαξ, 

ηὴκ ἀπεζνμπμίδημκ πνὶκ Εἰηυκα μο, ἥκπεν κῦκ Δέζπμζκα, πίζηεζ 

πνμζηοκμῦκηεξ, ιοζηζηῶξ ἁβζαγυιεεα, ροπὰξ ηαὶ ζχιαηα, ηαὶ 

πακηὸξ ηζκδφκμο ῥουιεεα, ηῇ ηαφηδξ εείᾳ πάνζηζ, ηαὶ ἐπδνεζῶκ ημῦ 

ἀθάζημνμξ· ἀθθ’ ὦ Θεμηυηε, ἁβκὴ Εἰημζζθμίκζζζα ἀεί, ηαφηδκ ηὴκ 

πμίικδκ μο θφθαηηε, πάζδξ πενζζηάζεςξ. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Δοκαηὸκ ἐκ ἰζπφσ ὡξ ηεημῦζα Πανεέκε ηὸκ πάκηςκ Κφνζμκ, δοκάιεζ 

ἀμνάηῳ, θῃζηὰξ ημὺξ ἐπεθευκηαξ, ηῇ Μμκῇ μο ἀκέηνεραξ· δζὸ ηὴκ 

ὴκ ἀνςβήκ, ἀεὶ ὁιμθμβμῦιεκ. 

Ὁ Τἱυξ μο Πανεέκε ὁ ηὸ πᾶκ ἐη ιὴ ὄκημξ ὑπμζηδζάιεκμξ, 

δὐδυηδζεκ ἐκ λφθῳ, ηὴκ ἄπνακημκ ιμνθήκ μο, ιμνθςεῆκαζ ἐκ 

εαφιαηζ, ἣκ πνμζηοκμῦκηεξ ἁβκή, ὑικμῦιέκ μο ηὴκ δυλακ. 

Ὑπὸ πθήεμοξ πηαζζιάηςκ εἰξ αοεὸκ ἀπςθείαξ πέπηςηα ἄπνακηε· 

ἀθθὰ ηῇ ῇ πνμζηνέπς, ηαπείᾳ ἀκηζθήρεζ, ηαὶ πζζηῶξ ἀκαηνάγς μζ· 

ἀκάβαβέ ιε ἁβκή, πνὸξ ιεηακμίαξ βκῶζζκ. 

Γέναξ εεῖμκ Πανεέκε ηαὶ δζάδδια ὥζπεν ηαὶ ηεῖπμξ ἄῤῥδηημκ, ηὴκ 

εείακ μο Εἰηυκα, πθμοημῦζα ἡ Μμκή μο, ζοβηαθεῖηαζ ημὺξ 

ἅπακηαξ, ὑικμθμβῆζαζ ηὰξ άξ, πμθθὰξ εὐενβεζίαξ. 
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ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Εἰξ πᾶζακ πυθζκ, ηαὶ πχνακ Κυνδ ἡ πάνζξ, δζεθήθοεε ηῶκ ῶκ 

πμθθῶκ εαοιάηςκ· πάκηαξ βὰν πνμθεάκεζξ, ημὺξ ζὲ πζζηῶξ 

θςκμῦκηαξ. 

Ῥῶζζκ εὑνμῦζα, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ, ἡ ζοβηφπημοζα βοκὴ ηῇ ῇ 

δοκάιεζ, ζηυιαηζ εὐζήιῳ, ηδνφηηεζ μο ηὴκ πάνζκ. 

Ἀββέθςκ δυλα, ηαὶ ηῶκ ανμηῶκ ζςηδνία, ημὺξ πνμζπίπημκηαξ ηῇ 

ἀπεζνμπμζήηῳ, Κυνδ μο Εἰηυκζ, ῥφμο ἐη πάζδξ αθάαδξ. 

ηέπε Πανεέκε, δοζπενεζῶκ ὀθεενίςκ, ηὴκ πανμῦζακ μο Μμκὴκ 

ηὴκ πνμζηεζιέκδκ, ηῇ ῇ πνμζηαζίᾳ, ἐκ εενιμηάηῃ πίζηεζ. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάζεζξ ἀκααθφγεζ, ηὸ ὸκ Θεμηυηε, ἀπεζνμπμίδημκ πᾶζζκ ἐηηφπςια, 

ηαὶ εὐθνμζφκδκ ηαὶ ῥῶζζκ πζζημῖξ ἑηάζημηε. 

Μμκήκ μο ηὴκ ἁβίακ, θφθαηηε ἀπαφζηςξ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ ἐη 

εθίρεςκ, ηαὶ ἐλ αὐηῆξ ἀπμδίςηε ἅπακ ζηάκδαθμκ. 

Οἱ πίζηεζ πνμζζυκηεξ, ηῇ ἀπεζνμηεφηηῳ, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ 

Εἰηυκζ μο, πανζζηδνίμοξ ᾠδάξ μζ εενιῶξ πνμζάβμοζζκ. 

Ὑικήζαξ ηὰξ δοκάιεζξ, ηῆξ ἀπεζνμηεφηημο, Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ 

Εἰηυκμξ μο, ηὴκ ὴκ αἰημῦιαζ ὁ ηάθαξ εενιὴκ αμήεεζακ. 

Ἄλζυκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ε ηὴκ Θεμηυημκ, ηὴκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαὶ πακαιχιδημκ ηαὶ ιδηένα ημῦ Θεμῦ ἡιῶκ. Σὴκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαείι ηαὶ ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθείι, ηὴκ ἀδζαθευνςξ Θευκ Λυβμκ ηεημῦζακ, ηὴκ ὄκηςξ 

Θεμηυημκ έ ιεβαθφκμιεκ. 

 

Σὴκ ἀπεζνμπμίδημκ ηαὶ ζεπηήκ, Εἰηυκα πνμεφιςξ, πνμζηοκήζςιεκ 

ἀδεθθμί, ηῆξ ἁβκῆξ Πανεέκμο, ἀπὸ ροπῆξ αμῶκηεξ· παῖνε 

Θεμβεκκῆημν, Εἰημζζθμίκζζζα. 
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Σῷ Ὁζίῳ Δέζπμζκα Γενιακῷ, ὤθεδξ παναδυλςξ, ηαὶ ὑπέδεζλαξ ηὴκ 

ζεπηήκ, ἄπνακηε ιμνθήκ μο, ἐκ λφθῳ ηοπςεεῖζακ, ἀπεζνμπθάζηςξ 

Κυνδ, δοκάιεζ ηνείηημκζ. 

Φμζκζημῦκ ἐηθάιπμοζα πάθαζ θῶξ, ἡ Εἰηχκ μο Κυνδ, ἐλεεάιαδζε 

ημὺξ πζζημφξ, ᾗ ιεη’ εὐθααείαξ, πνμζπίπημκηεξ αμῶιεκ· παῖνε 

Θεμηοῆημν, Εἰημζζθμίκζζζα. 

Θαφιαηα Εἰηχκ μο ἡ εαοιαζηή, ἐκενβεῖ Πανεέκε, ηῇ εενιῇ μο 

ἐπζζημπῇ· ὅεεκ μο ηὴκ πάνζκ, ηδνφηηεζ ηὴκ πθμοζίακ, Μαηεδμκία 

πᾶζα, Εἰημζζθμίκζζζα. 

Δεῦηε μἱ κμζμῦκηεξ ηαὶ μἱ δεζκμῖξ, εθζαμιέκμζξ πυκμζξ, ηῇ Εἰηυκζ ηῇ 

εαοιαζηῇ, Εἰημζζθμζκίζζδξ, ὡξ ἂκ ηὴκ εεναπείακ, ἐη ηαφηδξ ηὴκ 

ηαπεῖακ, πίζηεζ ημιίζδζεε. 

ηέπε ἀπὸ πάζδξ Κυνδ ὀνβῆξ, ηαφηδκ ηὴκ Μμκήκ μο, ηαὶ ημὺξ 

ζπεφδμκηαξ ἐκ αὐηῇ, θφθαηηε ἀηνχημοξ, ἐη πάζδξ ἐπδνείαξ, 

πθδνμῦζα ηὰξ αἰηήζεζξ, αὐηῶκ ἑηάζημηε. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνυδνμιε Κονίμο, Ἀπμζηυθςκ ἡ 

δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηυημο, πμζήζαηε πνεζαείακ 

εἰξ ηυ ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

Σό Σξηζάγηνλ … 

 

θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 
Ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, Κφνζε, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, πάζδξ βὰν ἀπμθμβίαξ 

ἀπμνμῦκηεξ, ηαφηδκ μζ ηὴκ ἱηεζίακ, ὡξ Δεζπυηῃ, μἱ ἁιανηςθμί 

πνμζθένμιεκ, ἐθέδζμκ ἡιᾶξ. 

Γόμα Παηξί. 
Κφνζε ἐθέδζμκ ἡιᾶξ, ἐπί μὶ βὰν πεπμίεαιεκ. Μή ὀνβζζεῆξ ἡιῖκ 

ζθυδνα, ιδδέ ικδζεῆξ ηῶκ ἀκμιζῶκ ἡιῶκ. Ἀθθ’ ἐπίαθερμκ ηαὶ κῦκ 

ὡξ εὔζπθαπκμξ ηαὶ θφηνςζαζ ἡιᾶξ ἐη ηῶκ ἐπενῶκ ἡιῶκ. ὺ βὰν εἶ 

Θευξ ἡιῶκ ηαὶ ἡιεῖξ θαυξ μο, πάκηεξ ἔνβα πεζνῶκ μο ηαὶ ηὸ 

ὄκμιά μο ἐπζηεηθήιεεα. 
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Καί λῦλ. 
Σῆξ εὐζπθαβπκίαξ ηὴκ πφθδκ ἄκμζλμκ ἡιῖκ, εὐθμβδιέκδ Θεμηυηε, 

ἐθπίγμκηεξ εἰξ έ ιή ἀζημπήζμιεκ, ῥοζεείδιεκ δζά μῦ ηῶκ 

πενζζηάζεςκ, ὺ βὰν ἡ ζςηδνία ημῦ βέκμοξ ηῶκ Υνζζηζακῶκ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ, ημὺξ πνμζπίπημκηαξ πζζηῶξ, ηῇ ἀπεζνμηεφηηῳ Εἰηυκζ, ηῇ ῇ 

πακάιςιε, ἥκπεν ἐεαοιάζηςζεκ, ἡ εεία πάνζξ μο, πάζδξ εθίρεςξ 

θφηνςζαζ, ηαὶ πάζδξ ἀκάβηδξ, ἅπαζζ πανέπμοζα, ηὴκ ὴκ αμήεεζακ· 

πάκηςκ βὰν πνμζηάηζξ ὑπάνπεζξ, ὦ Εἰημζζθμίκζζζα Κυνδ, ηῶκ 

ηαηαθεοβυκηςκ ηῇ πνεζαείᾳ μο 

Δέζπμζκα πνυζδελαζ ηὰξ δεήζεζξ ηῶκ δμφθςκ μο, ηαὶ θφηνςζαζ 

ἡιᾶξ, ἀπὸ πάζδξ ἀκάβηδξ ηαὶ εθίρεςξ. 

Σὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο εἰξ ὲ ἀκαηίεδιζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, θφθαλυκ 

ιε ὑπὸ ηὴκ ζηέπδκ μο. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 

  


