
[313] 

 

24 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἱεξνκάξηπξνο ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ Πάπα Ῥώκεο, Ἀλη. 

Μάξθνπ  
 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄.  Ὁ  ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ῥώκεο ηῆο πξῶηεο ηῆο θιεηλῆο ηόλ  πξνζηάηελ,* δεῦηε  

θηιένξηνη  ηά  λῦλ  ζπλειζόληεο,* πλεπκαηηθνῖο  ηνῖο  ἄζκαζηλ  

ὑκλήζσκελ  θαηδξῶο·* Κιήκεληα ηόλ Μάξηπξα,* ἅκα  ζεπηόλ  

Ἀξρηζύηελ,* παξ’ αὐηνῦ  αἰηνύκελνη*  ὀθιεκάησλ ηήλ  ιύζηλ·* ηῶλ 

αἰηνπκέλσλ ηνύηνπ εὐζεβῶο,* ζείαλ πξεζβείαλ,* ζεξκήλ ηε 

ἀληίιεςηλ. 

Δόμα. Τό αὐηό. Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ  ζησπήζνκελ  πνηέ  Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

 Καλώλ,  νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο  ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο· ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

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

Γώξεζαί κνη ιόγνλ, Τξηάο ζεπηή,* ιηηαῖο ηνῦ ἁγίνπ* 

Λεηηνπξγνῦ Σνπ θαί  θσηηζκόλ,* ἵλα δπλεζῶ ηνῦ ἱθεηεῦζαη* αὐηόλ, 

αἰηνύκελνο πᾶζη Σόλ ἔιενο. 

Σπλώλ ζύλ Ἀγγέινηο ἐλ νὐξαλνῖο* θαί κέιπσλ ἀπαύζησο* ηόλ 

ηξηζάγηνλ ζύλ αὐηνῖο,* ὑπέξ ζῶλ ηεθλίσλ κή ἐιιίπῃο* ηνῦ δπζσπεῖλ 

θαζ’ ἑθάζηελ ηόλ Κύξηνλ. 
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Ἴνλ εὐσδέζηαηνλ ηνῦ Σηαπξνῦ,* θξῖλνλ ἐθβιαζηήζαλ* ἐλ ηῆο 

Ῥώκεο παηξῶᾳ γῇ,* ῥόδνλ εὐσδέζηαηνλ, Πάηεξ,* ηῇ θθιεζίᾳ 

ἐπίβιεςνλ, Ἅγηε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἄλαζζα Κόξε, ὑπεξθπῶο,* ηεθνῦζα ηόλ Λόγνλ* ὁκννύζηνλ 

ηῷ Παηξί* θαὶ Πλεύκαηη ἅκα· θῦςνλ ᾦδε* ἐπί ηνῖο δνύινηο Σνπ, 

Κόξε, θαί ἐιέεζνλ. 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Τά ηνῦ ζώκαηνο πάζε* θαί  ηῆο ςπρῆο ηξαύκαηα* πάληα 

ζεξαπεύσλ ἐλ ηάρεη* πᾶζη ρνξήγεζνλ* ηνῦ πξνζθπλεῖλ ἐλ ραξᾷ* 

ζήλ ραξηηόβξπηνλ ζήθελ,* ἥλ θαί ἀζπαδόκεζα πόζῳ ηῷ δένληη. 

κλσδίαλ πξνζδέρνπ,* Ἱεξαξρῶλ θαύρεκα,* πξεζβπηέξαο 

Ῥώκεο ἁπάζεο* θιεηλόλ ἀγιάτζκα,* ηῶλ ζῶλ ηεθλίσλ λπλί* ἐλ 

ζπληξηβῇ πξνζπηπηόλησλ* πξό ηῆο ζήθεο, ἅγηε* Κιήκε, ιεηςάλσλ 

ζνπ. 

Ἀπό πάζεο λῦλ δάιεο* ηῶλ πεηξαζκῶλ, Ἅγηε,* ηῆο 

ἐπηθξαηείαο παζῶλ ηε* ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ,* Ἱεξνκάξηπο Φξηζηνῦ* 

ἀμηνζαύκαζηε Κιήκε,* ὡο ηαρύο θαί ἄκηζζνο* ῥύζηεο ηῶλ ζιίςεσλ. 

Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζέληα κε, Μῆηεξ,* ηαῖο ηνῦ Βειίαξ πξνζθξνύζεζη,* 

δώσζνλ δεηλῶο λεθξσζεῖζαλ ηνῖο παξαπηώκαζη,* Παξζέλε 

Ἄρξαληε,* ηὴλ παλαζιίαλ ςπρήλ κνπ* θαὶ ηαύηελ ζπλέηηζνλ* θόβῳ 

ηνῦ Κηίζαληνο. 

Γηάζσζνλ* ηνῦ  Ἱεξάξρνπ  πξεζβείαηο Παληειεήκνλ,* ὅηη  

πάληεο  θαηόπηλ  Σνῦ  αὐηῷ  θαηαθεύγνκελ,* ὡο  ἔρνληα*  ηήλ  πξόο  

Σέ  παῤῥεζίαλ. 

πίβιεςνλ*ἐπηθακπηόκελνο Θενηόθνπ* θαί Κιήκεληνο ηαῖο  

ιηηαῖο  Οἰθηῖξκνλ,* ἐθ’ ἡκᾶο  ηνύο  ἀζζελεῖο*  θαί  ιύηξσζαη  ηόλ  

ιαόλ  Σνπ.  



[315] 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά  ἄλσ  δεηῶλ. 

Κιήκεληνο  ηῇ  πξεζβείᾳ  λῦλ  πξνζπίπηνκελ,* νἱ  ἐλ  πόλνηο  

ςπρῆο*  θαί  ζιίςεζη  ὑπάξρνληεο*  θαί  δη’ αὐηνῦ  αἰηνύκεζα*  ηό  

ηνῦ  Κπξίνπ ἄκεηξνλ  ἔιενο*  θαί  ηήλ  ηαρεῖαλ  Τνύηνπ  

ζπλδξνκήλ*  θαί  ηήλ  βεβαίαλ  Αὐηνῦ  ἀληίιεςηλ. 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ννζεξὰ πάζε θνίκεζνλ* ζαῖο ιηηαῖο, αἱξέζεηο ἀπώζεη, Ἅγηε,* 

ἀθ’ ἡκῶλ ηῶλ γεξαηξόλησλ ζε* θαὶ παξάζρνπ βίνλ ἀλεπίιεπηνλ. 

Ἱεξαξρῶλ ζενθώηηζηε,* ράξηλ ηὴλ πινπζίαλ ἐθ ζείνπ 

Πλεύκαηνο* ἥλπεξ εἴιεθαο δὸο ἅπαζη* θαὶ θαξδίαο ιύπεο 

δηαζθέδαζνλ. 

Ταῖο ζεπηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ* πξὸο ηὸλ Παλνηθηίξκνλα θαὶ 

εὐήιαηνλ* ηνὺο ὑκλνῦληάο ζε πεξίζσδε* θαὶ ἀπό αἱξέζεσο 

δηάζσζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Τῆο Μεηξόο Σνπ δεήζεζη,* Κιήκεληόο ηε ζείνπ Κύξηε 

δώξεζαη,* ηνῖο ἱθέηαηο Σνπ ηὴλ ἄθεζηλ,* ηῶλ πιεκκειεκάησλ, 

πεξάγαζε. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κάιινο ςπρηθόλ* ἡκῖλ δὸο Κιήκε παλόιβηε* θαὶ ινγηζκὸλ 

ηὸλ ἔλδνλ ἔρεηλ Θεῷ,* ἵλ’ εἰξελαίσο βηνῦληεο* Φξηζηὸλ δνμάδνκελ. 

κνινγεηά* ἐλ Φεξζῶλη ὄθηλ ᾔζρπλαο* ηῇ ἀεηηήηῳ ἰζρύτ ηνῦ 

Σηαπξνῦ,* ηξόπαηνλ λίθεο ἐγείξαο,* ὃ πᾶζη βξάβεπζνλ. 

Ὕςε ἀλαβάο,* Ἀζινθόξε, ἐπνπξάληα,* ἕιθπζνλ πάληαο πξὸο 

βίνλ ηαπεηλόλ,* ὅπσο εἰο δόμαλ* ζετθῆο ηξπθῆο ἀλέιζσκελ. 

Θενηνθίνλ. 
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Ὡξάτζόλ κε, Ἁγλή,* ηαῖο ἀθηῖζη ηνῦ πξνζώπνπ Σνπ,* ηὸ 

θαζαξὸλ Φξηζηνῦ παιάηηνλ* θαὶ θαζνξᾶλ κε ηῆο κνξθῆο Αὐηνῦ 

ἀμίσζνλ. 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σσζείεκελ* ζαῖο πξεζβείαηο, Ἅγηε,* ἐλ ηῷ πιῷ ζεπηῆο λεόο 

θθιεζίαο,* ἐθ πεηξαζκῶλ θαζ’ ἡκέξαλ ηνῦ βίνπ* θαί ςπρηθῶλ 

πξνζβνιῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο,* ὧλ γλώζηεο ὤλ Κιήκε ζεπηέ,* εἰο 

Φξηζηόλ πάληαο ἡκᾶο θαζνδήγεζνλ.  

Δἰζάθνπζνλ,* Κιήκε Ῥώκεο πίζθνπε,* ηήλ πηζηῶλ ἐθ 

ςπρῆο ἀγσλίαλ,* ὅηη θαί λῦλ θηλδπλεύεη ἡ πίζηηο* ἐθ πξνζβνιῶλ 

δεηλνηάησλ αἱξέζεσλ* θαί ιύηξσζαη πάληαο ἡκᾶο* δπζσπῶλ 

Ἰεζνῦλ  ηόλ θηιάλζξσπνλ. 

Ῥεκάησλ* ηῆο ζῆο ἡδίζηνπ γξαθίδνο* ηὴλ θσλὴλ θαὶ λῦλ 

ἐλήρεζνλ πάιηλ* ἐλ ηαῖο ςπραῖο λνεξῶο ηῶλ ζῶλ ηέθλσλ* ἀπὸ 

ιεζάξγνπ δεηλνῦ δηεγείξνπζαλ* ἡκᾶο, ὦ Κιήκε ἱεξέ,* πξὸο 

ζπνπδὴλ ἀγαζῶλ, Μάξηπο, πξάμεσλ. 

Θενηνθίνλ. 

Νελίθεκαη,* ὑπό παζῶλ ηῶλ ηνῦ βίνπ* ηῶλ ἀθαζάξησλ, ἅ  

κνιύλνπζη, Μῆηεξ,* ηήλ ἐλ  ἐκνί  ηνῦ  Κπξίνπ  εἰθόλα·* παξεγνξίαο 

πεγή παξεγόξεζνλ,* ηόλ δάθξπζη θαί ζηελαγκνῖο* θαηαηξπρόκελνλ,  

Κόξε Παλύκλεηε. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία  ηῶλ  Χξηζηηαλῶλ. 

Μεζηηείᾳ ζείᾳ ηῆο Μεηξόο  Σνπ, Πνιπέιεε,* ἱθεζίαηο  

Ἱεξάξρνπ  θαί δεήζεζη,* ηῷ  Σῷ  ιαῷ  ἐπίβιεςνλ  θαί  ζῶζνλ  

ἡκᾶο·* ἡκάξηνκέλ  Σνη, Ἀγαζέ,* θαί  παξνξγίδνκελ  ἀεί,* ηήλ  Σήλ 

ζεπηὴλ ἀγαζόηεηα·* δέρνπ  ηήλ  κεζηηείαλ*  ηῆο  παλαρξάληνπ  

Μεηξόο  Σνπ,* ἐπηθακπηόκελνο, Σσηήξ,* Αὐηῆο  ηαῖο  δεήζεζη. 

Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν. 
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Ση. Ἀκούζαηε ηαῦηα, πάνηα ηὰ ἔθνη, ἐνωηίζαζθε, πάνηες οἱ 

καηοικοῦνηες ηὴν οἰκοσμένην. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 1-9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αὐηὸλ Ἰνπδαίνπο· 

ἀκήλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ 

αὐιὴλ ηῶλ πξνβάησλ, ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ, ἐθεῖλνο θιέπηεο 

ἐζηὶλ θαὶ ιῃζηήο· ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αὐηνῦ ἀθνύεη θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θσλεῖ θαη᾽ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αὐηά. Ὅηαλ ηὰ ἴδηα πάληα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αὐηῶλ πνξεύεηαη θαὶ 

ηὰ πξόβαηα αὐηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζηλ ηὴλ θσλὴλ αὐηνῦ· 

ἀιινηξίῳ δὲ νὐ κὴ ἀθνινπζήζνπζηλ, ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ᾽ αὐηνῦ, ὅηη 

νὐθ νἴδαζηλ ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ παξνηκίαλ εἶπελ 

αὐηνῖο ὁ ᾽Ιεζνῦο· ἐθεῖλνη δὲ νὐθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ ἐιάιεη αὐηνῖο. 

Δἶπελ νὖλ πάιηλ ὁ ᾽Ιεζνῦο· ἀκὴλ, ἀκὴλ ιέγσ ὑκῖλ, ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ 

ζύξα ηῶλ πξνβάησλ. Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ ἐκνῦ θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ 

ιῃζηαί· ἀιι’ νὐθ ἤθνπζαλ αὐηῶλ ηὰ πξόβαηα. γώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ 

ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη 

θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη. 

Δόμα. Ταῖο  ηνῦ  Ἱεξάξρνπ…  Καί  λῦλ. Ταῖο  ηῆο  

Θενηόθνπ…    

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

με,  ὁ  Θεός…    

Γεῦηε πάληεο Κιήκεληα,* ηῆο Ῥώκεο ηόλ  Ἀξρηζύηελ,*  ἐλ  

ὕκλνηο  ηηκήζσκελ,* νἱ  αὐηῷ πξνζπίπηνληεο  κεηά  πίζηεσο.*  Τῷ  

Θεῶ  νὗηνο  γάξ,* ὑπέξ  ιανῦ  ἅπαληνο,* κεηά  δέζεσο  

πξνζδέεηαη,* ἐπηθαινύκελνο*  ἐθ’ ἡκᾶο  Κπξίνπ  ηό  ἔιενο·*  θαί  

Τνύηνπ  ηήλ  ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο βνήζεηαλ·* ραῖξε αὐηῷ 

βνῶληεο,* δνρεῖνλ ηνῦ Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  θαί  ηῆο  Αὐηνῦ  

παξαηάμεσο*  Ἱεξάξρα  ηίκηε. 
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ᾨδή  δ΄. Οἱ  ἐθ  ηῆο  Ἰνπδαίαο. 

Ἱιαξόηεηη γλώκεο* ζπκπαζέζηαηνο πέισλ,* Κιήκε, ηνῖο 

πηαίνπζη,* ςπρήλ κνπ ηὴλ ἀζιίαλ* ἐθ βαξάζξνπ πηαηζκάησλ* πξὸο 

κεηάλνηαλ ἕιθπζνλ,* ηῇ ζπκπαζείᾳ ηῇ ζῇ,* Πάπα Ῥώκεο ζεόθξνλ. 

ληνιῶλ ηνῦ Σσηῆξνο* πξὸο ζεξκὴλ ἐξγαζίαλ* ἡκᾶο 

δηέγεηξνλ* ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ,* Κιήκε ζενθόξε,* ηνὺο πηζηῶο 

ἀλαθξάδνληαο·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο εἶ. 

θξὺλ ηῶλ λῦλ βαξβάξσλ,* θαθνδόμσλ ηὰ ζξάζε,* 

δαηκνλνπιήθησλ ὀθξύλ,* ἐλ ηάρεη Ἱεξάξρα* θαηάβαιε, ζεόθξνλ,* 

ἵλα ραίξνληεο θξάδνκελ·* ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἡκῶλ* Θεὸο, εὐινγεηὸο 

εἶ. 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ  Μῆηεξ  Θενηόθε,* ἐπαίξνπζα  κή  παύῃο*  ρεῖξαο  Υἱῷ  

Σνπ  Ἁγλή·* ἀλάςπμνλ, Παξζέλε,* ςπράο πεππξσκέλαο,* ηῶλ κεηά  

πόζνπ  ςαιιόλησλ  Σνη·* ραῖξε  νὐξάληε  ιηκήλ* πάλησλ ηῶλ 

ζσδνκέλσλ. 

ᾨδή ε΄.  Τόλ  Βαζηιέα. 

Ἴδε πακκάθαξ* ηνὺο εὐιαβῶο πξνζειζόληαο* ηῇ ἁγίᾳ ζνπ θαὶ 

παλεπώδεη ζήθῃ* ηῇ ἐλ ηῇ Φεξζῶλη* θαὶ  δόο αὐηνῖο ζήλ ράξηλ. 

ιένπο ζείνπ* θαὶ δσξεῶλ πιῆζνλ πάληαο* θαὶ ιαὸλ 

ιιάδνο γῆο ηόλ ηηκῶληα* ζὲ ηὸλ ζεεγόξνλ* Μάξηπξα ηνῦ Κπξίνπ. 

Ἤδε πιεξνῦληεο* Κιήκεληνο ηόλ  ὕκλνλ,* ἐιπίδνκελ ηπρεῖλ 

αὐηνῦ  πξεζβείαηο,* γλεζίᾳ κεηαλνίᾳ*  ηνῦ  καθαξίνπ   ηέινπο. 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ θῶο κνη δίδνπ,* ςπρῆο ἀνξαζίαλ,* θσηαγσγνῦζα Σύ, 

θσηόο  ἀθηίζηνπ  Μῆηεξ,* ηνῦ  δενκέλνπ*  ηπρεῖλ  ηνῦ  Σνῦ  ἐιένπο.  
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ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

ςόζελ κὴ ἐιιείπῃο,* Πάηεξ, ἐπνπηεύσλ* θαὶ ηὰο δεήζεηο ἀεὶ 

πξνζδερόκελνο* ηῶλ εὐιαβῶο πξνζηόλησλ* ζῇ ζείᾳ ιάξλαθη. 

ξδὰο ηῶλ ἀιινπίζησλ* δίσμνλ, Ἱεξάξρα,* ἡκᾶο ηνὺο 

ἀπεηινῦληαο δνπιῶζζαη νἰθηξῶο* θαὶ ὑπεξκάρεη ηῶλ πίζηεη ἀεὶ 

ηηκώλησλ ζε. 

Ἀζκέλσο λῦλ πξνζδέρνπ* ὕκλνπο ηνὺο πησρνύο κνπ,* 

Ἱεξνκάξηπο Κπξίνπ πακπόζεηε,* νὗο θαί πξνζθέξσ πξόο ζέ,* ὡο 

ρήξαο δίιεπηνλ.  

Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξαλ  ἡ  ηεθνῦζα,* Παξζέλε  Θενηόθε,* Κιήκεληη  ὁκνῦ 

Αὐηόλ ἱθεηεύζαηε,* ἵλα  δσξήζεηαη πᾶζηλ* ἡκῖλ ηὴλ ἄθεζηλ. 

Ἄμηόλ  ἐζηηλ  ὡο  ἀιεζῶο,* καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ,* 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ*  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  

ἡκῶλ.*  Τήλ  ηηκησηέξαλ ηῶλ  Φεξνπβείκ*  θαί  ἐλδνμνηέξαλ*  

ἀζπγθξίησο  ηῶλ  Σεξαθείκ,* ηήλ  ἀδηαθζόξσο*  Θεόλ  Λόγνλ  

ηεθνῦζαλ,* ηήλ  ὄλησο  Θενηόθνλ*  Σέ  κεγαιύλνκελ.  

Γεῦηε εὐθεκήζσκελ  νἱ  πηζηνί,*  Κιήκεληα ηόλ  ζεῖνλ,* ηόλ 

ηῆο Πίζηεσο ὁδεγόλ,* ηόλ ἐλ ηῇ Φεξζῶλη*  Κύξηνλ  ηόλ  Σσηῆξα*  

θεξύμαληα  ἐλζέσο,*  Θεόλ  ζαξθνύκελνλ. 

Φαίξνηο  Πάηεξ  ἅγηε  ζαπκαζηέ,* κύζηα  ηῶλ ἀξξήησλ,* 

πελνκέλσλ πξνλνεηά·*  ραίξνηο  ὁ ηῆο Ῥώκεο* γόλνο  ηε  θαί  

Μάξηπο*  θαί ηαύηεο ζύ ὁ ηξίηνο* Πάπαο  ὁ  ἔλδνμνο. 

Μαξηπξίνπ  αἵκαηη  ηήλ  ζηνιήλ*  ςπρῆο  πνξθπξώζαο,* λῦλ 

ρνξεύεηο  ἐλ  νὐξαλνῖο,* κεηά  ηῶλ  Ἁγίσλ*  Μαξηύξσλ  Ἱεξάξρα·* 

ὅζελ  ἡκῖλ  ἐθεῖζελ*  πίζηηλ  ἐπόκβξεζνλ. 

Πᾶζαη  ηῶλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί…. 
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Τό  Τξηζάγηνλ  θαί  ηά  Τξνπάξηα  ηαῦηα. Ἦρνο  πι. β΄. 

ιέεζνλ  ἡκᾶο, Κύξηε,*  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο,* πάζεο  γάξ  

ἀπνινγίαο  ἀπνξνῦληεο,* ηαύηελ  Σνη  ηήλ  ἱθεζίαλ, ὡο  Γεζπόηῃ,* 

νἱ  ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ,* ἐιέεζνλ  ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο,* ἐπί  Σνί  γάξ  πεπνίζακελ.* Μή  

ὀξγηζζῇο  ἡκῖλ  ζθόδξα,* κεδέ  κλεζζῇο  ηῶλ  ἀλνκηῶλ  ἡκῶλ.* 

Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ  θαί  λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο*  θαί  ιύηξσζαη  ἡκᾶο ἐθ  

ηῶλ  ἐρζξῶλ  ἡκῶλ.* Σύ  γάξ  εἶ  Θεόο  ἡκῶλ  θαί  ἡκεῖο  ιαόο  

Σνπ,* πάληεο  ἔξγα  ρεηξῶλ  Σνπ*  θαί  ηό  ὄλνκά  Σνπ  

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί  λῦλ.Τῆο  εὐζπιαρλίαο  ηήλ  πύιελ  ἄλνημνλ  ἡκῖλ,* 

εὐινγεκέλε  Θενηόθε,* ἐιπίδνληεο  εἰο  Σέ  κή  ἀζηνρήζσκελ,* 

ῥπζζείεκελ  δηά  Σνῦ  ηῶλ  πεξηζηάζεσλ·* Σύ  γάξ  ἡ  ζσηεξία  ηνῦ  

γέλνπο  ηῶλ  Φξηζηηαλῶλ. 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε  ἐθ  ηνῦ  μύινπ. 

Πάληαο  ηνύο  πξνζθεύγνληαο  πηζηῶο,* ἐλ ηῷ ζῷ λαῷ θαί ηῇ 

ζήθῃ,* Κιήκε ζεόζηεπηε,* ῥύνπ  πάζεο  ζιίςεσο  θαί  

πεξηζηάζεσο·* ηῶλ  παζῶλ  δέ  δηάιπζνλ*  ηόλ  ζάινλ πηαηόλησλ,* 

ἅπαζη  πξνρέσλ λῦλ*  ράξηλ  ζσηήξηνλ·* Σύ  γάξ  ηῆο Ῥσκαίσλ 

ὑπάξρεηο* πόιεσο πνηκήλ θαί πξνζηάηεο,* πάλησλ δέ πηζηῶλ ζεπηόλ 

ἐληξύθεκα. 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη* ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ* θαί 

ιύηξσζαη ἡκᾶο,* ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ,* εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ  ηνῦ  

Θενῦ,* θύιαμόλ  κε  ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

  

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 




