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22 Ννεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Ἀπνζηόινπ 

ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ, + Ῥόδνπ Κπξίιινπ 

 
Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο 

δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὴλ ηῶλ ζαπκάησλ δσξεὰλ θεθηεκέλνο, ὡο εὐζεβείαο ἀιεζὴο 

θπηνθόκνο, ηνὺο εὐιαβῶο πξνζηξέρνληαο ηῷ ζείῳ ζνπ λαῷ, 

πξόθζαζνλ θαὶ ιύηξσζαη, ἐθ πηθξῶλ λνζεκάησλ, πᾶζη παξερόκελνο, 

ηὴλ θαη’ ἄκθσ ὑγείαλ, ζὺ γὰξ ηαρὺο ὑπάξρεηο ἰαηξόο, ἱεξνθῆξπμ, 

Φηιῆκνλ ηνῖο πάζρνπζη. 

Γόμα. 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 Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο 

Κυρίλλου.  

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

Γπλάκεη ἁγίσλ ζνπ πξεζβεηῶλ, ἰζρὺλ θαηὰ πάζεο, ἐπηλνίαο 

ηνῦ πνλεξνῦ, δίδνπ ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ Φηιῆκνλ, ἐλ παηξηθῇ ζπκπαζείᾳ 

δεόκεζα. 

 

Ὡο δεδνμαζκέλνο παξὰ Θενῦ, ζεξκὸο ἀληηιήπησξ, ἐπηθάλεζη 

ηνῖο πηζηνῖο, αὐηνὺο ἐμαηξνύκελνο θηλδύλσλ, ηῇ ράξηηί ζνπ Φηιῆκνλ 

Ἀπόζηνιε. 

 

πίβιεςνλ δεῦξν ἐλ ἱιαξῷ, ὄκκαηη Φηιῆκνλ, θαὶ ἐπόκβξεζνλ 

δαςηιῶο, ηὴλ δξόζνλ ηῆο ζείαο ράξηηόο ζνπ, ηνῖο πξνζθνηηῶζη λαῷ 

ηῷ ἁγίῳ ζνπ. 
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Θενηνθίνλ. 

Καηαύγαζνλ ζείαηο καξκαξπγαῖο, ἄρξαληε Παξζέλε, ράξηηόο 

Σνπ ηῆο κεηξηθῆο, ηὴλ ἐλ ηῇ λπθηὶ ηῆο ἁκαξηίαο, ἐδνθσκέλελ ἀζιίαλ 

θαξδίαλ κνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Τῶλ ζαπκάησλ ηὴλ ράξηλ πεπινπηεθὼο ἄλσζελ, δεῦξν 

λνζεκάησλ ἀθέζησξ, ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ἡκῖλ θαηλόκελνο, ηνῖο ἐλ 

ςπρῆο ηαπεηλώζεη, ἐπηθαινπκέλνηο ζε, Φηιῆκνλ ἔλδνμε. 

 

Τῶλ Ῥνδίσλ ἡ λῆζνο ηὸλ ἱεξὸλ νἶθόλ ζνπ, ἄιιελ Σηισὰκ 

θνιπκβήζξα, Φηιῆκνλ θέθηεηαη, ἀλαπεγάδνπζαλ, ηῶλ ἰακάησλ ηὰ 

ῥεῖζξα, θαὶ παζῶλ μεξαίλνπζαλ, ἅπαληα βόξβνξνλ. 

 

Μὴ ἐιιίπῃο πξεζβεύσλ ὡο εὐκελὴο πάληνηε, ὑπὲξ ηῶλ πηζηῶο 

πξνζηόλησλ, ἐλ ηῷ ιεηςάλῳ ζνπ, ὡο ἂλ νἱ ἄζιηνη, ἐθ ζπκθνξῶλ 

ἀδνθήησλ, ιπηξσζῶκελ ηάρηζηα, Φηιῆκνλ ἔλδνμε. 

 

Θενηνθίνλ. 

πεξύκλεηε Μῆηεξ ὑπὲξ ἡκῶλ πξέζβεπε, ηῷ ἐλαλζξσπήζαληη 

Λόγῳ, ἐθ ηῶλ αἱκάησλ Σνπ, ὡο ἂλ ῥπώκεζα, πάζεο ἐλ βίῳ ἀλάγθεο, 

νἱ ὑκλνινγνῦληέο Σε, ὡο Θενκήηνξα. 

 

Γηάζσζνλ, ἐπηθνηηήζεη Φηιῆκνλ ηῆο ράξηηόο ζνπ, ἀζζελεηῶλ 

ηῶλ θαη’ ἄκθσ δεόκεζα, ηνὺο ηῷ λαῷ ζνπ πξνζηξέρνληαο ηῷ ἁγίῳ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηελ ιακπξὸλ θαὶ θύιαθα ἀλύζηαθηνλ, ηαρὺ ἰαηξόλ, ἐλ 

λόζνηο θεθηεκέλνη ζε, νἱ πηζηνὶ ἱθέηεο ζνπ, εὐιαβῶο ὑκλνῦκέλ ζε 

θξάδνληεο· ραίξνηο Φηιῆκνλ ἄλεξ ἀγαζέ, Χξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, θῆξπμ 

ὁ ἔλζενο. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τνὺο νἰθηξῶο θηλδπλεύνληαο, ἐλ ηαῖο πεξηζηάζεζηλ 

ἱθεηεύνκελ, ὦ Φηιῆκνλ ἡκᾶο ιύηξσζαη, θηιαλζξσπεζηάηῃ ἀληηιήςεη 

ζνπ. 

 

Ἰδνὺ πάληεο πξνζηξέρνκελ, θαὶ ἐπηθαινύκεζα ηὴλ πξεζβείαλ 

ζνπ, ἵλα εὕξσκελ ἐλ ζιίςεζη, ηαῖο βηνηηθαῖο Φηιῆκνλ ἄλεζηλ. 

 

Σπληξηβέληα κε πηαίζκαζη, ζπκπαζῶο ἀλόξζσζνλ ηῇ ζῇ 

ράξηηη, θαὶ ζπληήξεη ἀπαξάηξεπηνλ, ἐλ Θενῦ Φηιῆκνλ ηνῖο 

πξνζηάγκαζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη ἄρξαληε Γέζπνηλα, ἐθ ηῶλ ἐπηζέζεσλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, 

ηνὺο πηζηῶο ἐμαηηνπκέλνπο Σε, βνεζὸλ ἐλ βίῳ θαὶ ὑπέξκαρνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φώηηζνλ ἡκῶλ, ὦ Φηιῆκνλ ηὴλ δηάλνηαλ, ἵλα πάληνηε 

θπιάηησκελ πηζηῶο, ηνῦ νἰθηίξκνλνο Θενῦ ηὰ δηθαηώκαηα. 

 

Βιῦζνλ δαςηιῶο, ἀληηιήςεώο ζνπ λάκαηα, ηνῖο ζηελάδνπζηλ 

ἐλ βίνπ ζπκθνξῶλ, ὦ Φηιῆκνλ πακκαθάξηζηε ηῷ θαύζσλη. 

 

Γίδνπ ζπκπαζῶο, εὐπξαγίαλ ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ, θαὶ ςπρῆο 

ἀζζελεηῶλ ἀπαιιαγήλ, ηνῖο πξνζηξέρνπζη Φηιῆκνλ ηῷ ιεηςάλῳ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ, ηῶλ ἀλζξώπσλ 

γὰξ ηὸλ κέγαλ ἰαηξόλ, ἐμ αἱκάησλ Σνπ ἁγίσλ ἀπεθύεζαο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Θαπκάησλ, ηῇ δσξεᾷ ηνῦ Πλεύκαηνο, ὑπεδέμσ ηὴλ ζσηήξηνλ 

ράξηλ, Δὐαγγειίνπ Φηιῆκνλ ὡο θῆξπμ, θαὶ Ἱεξάξρεο θαὶ Μάξηπο 

ζεβάζκηνο· δηὸ ρνξήγεη ηνῖο πηζηνῖο, εὐξσζηίαλ ςπρῆο ηε θαὶ 

ζώκαηνο. 
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Τῆο Ῥόδνπ, ὁ θξαηαηὸο ὑπέξκαρνο, θαὶ ηαρύηαηνο πηζηῶλ 

ἀληηιήπησξ, ζενκαθάξηζηε ζεῖε Φηιῆκνλ, ηῆο ἀινγίαο παζῶλ 

ἐιεπζέξσζνλ, ηνὺο εὐθεκνῦληάο ζε πηζηῶο, ὡο ηνῦ Λόγνπ 

ζεβάζκηνλ θήξπθα. 

 

ςόζελ, ὡο εὐκελὴο ἐπίβιεςνλ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο ηῷ ζείῳ 

λαῷ ζνπ, θαὶ ηνύηνηο δίδνπ Φηιῆκνλ ζεόθξνλ, ηὴλ δξαζηηθήλ ζνπ ἐλ 

πᾶζη βνήζεηαλ· ζὺ γὰξ πξνζηάηεο θξαηαηόο, ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ 

πάληνηε δείθλπζαη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξόηαηνλ, ηνῦ Θενῦ ἀλάθηνξνλ, ἀλαδέδεημαη Παξζέλε 

Μαξία, ηῆο Παλαγίαο Τξηάδνο ηὸλ ἕλα, δίρα ηξνπῆο θαὶ θπξκνῦ 

ζσκαηώζαζα· ὅζελ ηῆο δόμεο Σνπ θσηί, ηὴλ ςπρήλ κνπ Ἁγλὴ 

θαηαιάκπξπλνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ἐπηθνηηήζεη Φηιῆκνλ ηῆο ράξηηόο ζνπ, ἀζζελεηῶλ 

ηῶλ θαη’ ἄκθσ δεόκεζα, ηνὺο ηῷ λαῷ ζνπ πξνζηξέρνληαο ηῷ ἁγίῳ. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡο ηνῦ Χξηζηνῦ ζενιόγνο Ἀπόζηνινο, θαὶ Ἱεξάξρεο θαὶ 

Μάξηπο πεξίδνμνο, Φηιῆκνλ ζεξκῶο θαζηθέηεπε, ὑπὲξ ἡκῶλ ηῶλ 

πηζηῶο αἰηνπκέλσλ ζε, πξνζηάηελ ἐλ βίῳ ζεξκόηαηνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Εἰρ πᾶζαν ηὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ θθόγγορ αὐηοῦ καὶ 

εἰρ ηὰ πέπαηα ηῆρ οἰκοςμένηρ ηὰ ῥήμαηα αὐηοῦ. 

Ση. Οἱ οὐπανοὶ διηγοῦνηαι δόξαν Θεοῦ, ποίηζιν δὲ σειπῶν 

Αὐηοῦ ἀναγγέλλει ηὸ ζηεπέωμα. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο. Ἰδνὺ ἐγὼ ἀπνζηέιισ 

ὑκᾶο, ὡο πξόβαηα ἐλ κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη, ὡο νἱ 

ὄθεηο, θαὶ ἀθέξαηνη, ὡο αἱ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηῶλ 

ἀλζξώπσλ, παξαδώζνπζη γὰξ ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαὶ ἐλ ηαῖο 
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ζπλαγσγαῖο αὐηῶλ καζηηγώζνπζηλ ὑκᾶο. Καὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ 

βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο 

ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ παξαδηδῶζηλ ὑκᾶο, κὴ κεξηκλήζεηε πῶο ἤ ηη 

ιαιήζεηε. Γνζήζεηαη γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ὥξᾳ, ηὶ ιαιήζεηε. Οὐθ 

ὑκεῖο ἐζηε νἱ ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ Παηξὸο ὑκῶλ, ηὸ 

ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ, θαὶ 

παηὴξ ηέθλνλ· θαὶ ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπὶ γνλεῖο, θαὶ 

ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο. Καὶ ἔζεζζαη κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ 

ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο εἰο ηέινο, νὗηνο ζσζήζεηαη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀπνζηόινπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

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

με, ὁ Θεόρ... 

Παύιῳ ἐθεπόκελνο, ηῷ ζαπκαζηῷ δηδαζθάιῳ, ιόγνλ ηὸλ 

ζσηήξηνλ, ἱεξῶο ηνῖο ἔζλεζηλ ἀλεθήξπμαο, θαὶ ἀκπερόκελνο, ηῆο 

ἱεξαξρίαο, ηὴλ ζηνιὴλ πξὸο ηὸ καξηύξηνλ, Φηιῆκνλ ἔλδνμε, ἐλ 

ἀγαιιηάζεη θαηέζπεπζαο, θαὶ ἔιαβεο ηὸλ ζηέθαλνλ, παξὰ ηνῦ 

Κπξίνπ ηξηζζόθιενλ· ὅζελ ἐλ ὑςίζηνηο, ἐλ δόμῃ παξηζηάκελνο Θεῷ, 

ἀθαηαπαύζησο κλεκόλεπε, ηῶλ ἀλεπθεκνύλησλ ζε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τῷ ἁγίῳ λαῷ ζνπ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πόζῳ Φηιῆκνλ θῆξπμ 

Χξηζηνῦ, παληνίσλ λνζεκάησλ, θαὶ πόλσλ θαὶ ζθαλδάισλ, 

ςπρνθζόξσλ ἀπάιιαηηε, ὑπὲξ αὐηῶλ δπζσπῶλ, Θεὸλ ηὸλ ἐλ Τξηάδη. 

 

Ὡο νὐξάληνο κύζηεο, ζενκάθαξ Φηιῆκνλ ηῶλ κπζηεξίσλ 

Χξηζηνῦ, ἡκῶλ ἐλ ηαῖο θαξδίαηο, αὐηνῦ ηὸλ ζεῖνλ θόβνλ, ηαῖο εὐραῖο 

ζνπ ἐκθύηεπζνλ, ὡο ἂλ ηνῦ βίνπ θαιῶο, ὁδεύζσκελ ηὴλ ηξίβνλ. 

 

Σσηεξίαο Φηιῆκνλ, θεθηεκέλνη ιηκέλα ηὰο δξαζηηθάο ζνπ 

εὐράο, παζῶλ ηῆο ηξηθπκίαο, θαὶ δάιεο ἁκαξηίαο, ἐθιπηξνύκεζα 

ᾄδνληεο, αἶλνλ πηζηῶο ηῷ Θεῷ, ηῷ ζαπκαζηώζαληί ζε. 
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Θενηνθίνλ. 

Λππεξῶλ ἀλεθέζησλ ηῶλ ἐλ βίῳ ζπληήξεη ἀπαξαηξώηνπο 

Ἁγλή, θαὶ πιήξσζνλ ἀῤῥήηνπ, ραξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη βνῶληάο Σνη· ραῖξε Παξζέλε ἁγλή, ηνῦ θόζκνπ πξνζηαζία. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Οἴθηεηξνλ πάληαο, ηνὺο ηῷ ἁγίῳ ζνπ νἴθῳ, ζενδόμαζηε 

Φηιῆκνλ πξνζηόληαο, ῥπόκελνο ηνύηνπο, ἐρζξνῦ ηῆο παλνπξγίαο. 

 

Ἡ πξντνύζα, ἐθ ηνῦ ιεηςάλνπ ζνπ ράξηο, ηνῖο ἐλ βίνπ 

δπζπξαγίαηο ζιηβνκέλνηο, ἄλεζηο γελέζζσ, Φηιῆκνλ γιπθπηάηε. 

 

Σὺλ λεζίκῳ, θαὶ ηῇ ἐλδόμῳ Ἀπθίᾳ, θαὶ Ἀξρίππῳ 

πακκαθάξηζηε Φηιῆκνλ, ἐλ πάζῃ ἀλάγθῃ, ἡκᾶο πεξηθξνπξεῖηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅξκνλ Παξζέλε, ἐλ πεηξαζκῶλ ηῷ πειάγεη, ηῆο πξεζβείαηο 

Σνπ εὑξάκελνη ηὴλ ράξηλ, καθαξίδνκέλ Σε, ὡο κόλελ Θενηόθνλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἀπόζηνιε Φηιῆκνλ, ηὰ δη’ ἁκαξηίαο, ἐπηζπκβάληα ἡκῖλ 

ἀῤῥσζηήκαηα, ηῆο ράξηηόο ζνπ βνηάλῃ, ἴαζαη ηάρηζηα. 

 

Ἱιέσζαη Φηιῆκνλ, ηὸλ δνμάδνληά ζε, ὑπεξθπῶο ηῶλ ζαπκάησλ 

δπλάκεζη, ἡκῖλ ηνῖο ζπεύδνπζη πίζηεη, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Σπλὼλ ἐλ ηνῖο ὑςίζηνηο, πᾶζη ηνῖο Ἁγίνηο, ηὸλ Λπηξσηὴλ ζὺλ 

αὐηνῖο θαζηθέηεπε, ὑπὲξ ἡκῶλ ὦ Φηιῆκνλ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

πέξαγλε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ἡ ηὸλ Θεὸλ ἀπεηξάλδξσο 

θπήζαζα, Αὐηὸλ δπζώπεη ζσζῆλαη, ηνὺο ὑκλνιόγνπο Σνπ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

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

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο ὁ ηνῦ Παύινπ ζπγθνηλσλόο, θαὶ Δὐαγγειίνπ 

ζενθόξνο κπζηαγσγόο· ραίξνηο εὐζεβείαο, ἡ ζεεγόξνο ζάιπηγμ, 

Ἀπόζηνιε Φηιῆκνλ, ζενκαθάξηζηε. 

 

Χαίξνηο ηῶλ Γαδαίσλ ζεῖνο πνηκήλ, θαὶ Κνινζζαέσλ, ὦ 

Φηιῆκνλ ιακπξὸο θσζηήξ· ραίξνηο θθιεζίαο, ἡ θαεηλὴ ιπρλία, ἡ 

θόζκῳ ἐθαπινῦζα, ηὸ θῶο ηῆο γλώζεσο. 

 

Παύιῳ ζενθξόλσο καζεηεπζείο, ηνῦ Δὐαγγειίνπ ἐμαλέηεηιαο 

ηὴλ αὐγήλ, ἀλζξώπνπο θσηίδσλ, Χξηζηνῦ ηῇ ἐπηγλώζεη, ὡο ἔλζενο 

Φηιῆκνλ, Αὐηνῦ Ἀπόζηνινο. 

 

Ῥόδνο ἡ πεξίθεκνο ἐπὶ ζνί, Ἀπόζηνιε ραίξεη, κεγαιύλνπζα 

ηὸλ Θεόλ, ὅηη ἰαηξεῖνλ, ἀδάπαλνλ παζρόλησλ, ἀλέδεημε Φηιῆκνλ, ηὸλ 

ζεῖνλ νἶθόλ ζνπ. 

 

Κξήλελ ἰακάησλ νἱ εὐζεβεῖο, πινπηνῦληεο ηὴλ ζήθελ, ηνῦ 

ιεηςάλνπ ζνπ ηνῦ ζεπηνῦ, ἐλ εὐγλσκνζύλῃ, ηὴλ κλήκελ ζνπ 

ηεινῦκελ, αἰηνύκελνη Φηιῆκνλ, ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Ἔρσλ ἰακάησλ ηὴλ δσξεάλ, πέιεηο ηῶλ λνζνύλησλ, 

δξαζηηθώηαηνο ἰαηξόο, πάζε ζεξαπεύσλ, ςπρῶλ ηε θαὶ ζσκάησλ, 

Φηιῆκνλ ηῷ θαξκάθῳ, ηῆο πξνκεζείαο ζνπ. 

 

Γεῦξν παξερόκελνο ζπκπαζῶο, ηὴλ βνήζεηάλ ζνπ, ἐλ ηνῦ βίνπ 

ηαῖο ζπκθνξαῖο, ἡκῖλ ηνῖο θσλνῦζηλ, ἐλ ἀζθαιεῖ ἐιπίδη, ζεξκῶο ηὸ 

ὄλνκά ζνπ, Φηιῆκνλ ἔλδνμε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 



[232] 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

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 

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 Χξηζηηαλῶλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

. 

 Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Αἵκαηη Μαξηύξσλ ἐπηβάο, θνύθσο ηὴλ νὐξάληνλ εὗξεο, 

Φηιῆκνλ ἄλνδνλ, θαὶ δσὴλ ἐζθήλσζαο, ἐλ ηαῖο ιακπξόηεζη, ηῷ 

Χξηζηῷ παξηζηάκελνο, θαὶ δόμεο ηῆο ζείαο, ηαῖο ἀθηίζηνηο ιάκςεζη, 

θαηαπγαδόκελνο· ὅζελ, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πίζηεη, ηῷ ραξηηνβξύηῳ 

λαῷ ζνπ, ιύηξσζαη πξεζβείαηο ζνπ ἐθ ζιίςεσλ. 

 

Γέζπνηλα 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. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


