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25 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίαο 

Αηθαηεξίλεο ηεο Μεγαινκάξηπξνο 
 

Ὁ Ἱεξεύο: Δὐινγεηόο ὁ Θεόο κῶλ πάληνηε, λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο 

αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ κίλ,(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Δἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 

Σή πνιπζόθσ θαί θιπηή Ἀζιεθόξσ, Αἰθαηεξίλε ηή ηνῦ Κηίζαληνο 

λύκθε, πξνζέιζσκελ νἱ πάζρνληεο βνῶληεο ἐθ ςπρῆο. Μάξηπο 

ἀμηάγαζηε, ἐμεινύ ηνύο ζνύο δνύινπο, ηῆο παξνύζεο ζιίςεσο, θαί 

κειινύζεο ἀλάγθεο. ύ γάξ κεγίζηελ ἔρεηο πξόο Υξηζηόλ, θαί 

παξξεζίαλ, ζεκλή θαί νἰθείσζηλ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε, ηά, δπλαζηείαο ζνπ ιαιεῖλ νἱ ἀλαμηνη• εἰ 

κή γάξ ζύ πξνίζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο κᾶο ἐξξύζαην ἐθ ηνζνύησλ 

θηλδύλσλ; Σίο δέ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ ἀπνζηῶκελ, 

Γέζπνηλα, ἐθ ζνύ• ζνύο γάξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ δεηλῶλ. 

Φαικόο λ΄ (50) 

ιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ἀθήξαηε λύκθε ηνῦ Ἰεζνῦ, πξνζρεο νὐξαλόζελ, θαί ἐλώηηζαη ηάο 

θσλᾶο, ηῶλ πίζηεη ζεξκή ζνί πξνζηόλησλ, Αἰθαηεξίλα θαί δόο ηά 

αἰηήκαηα. 
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Ἰιέσ ζνπ ὄκκαηη εὐκελῶο, ἴδε θαιιηκάξηπο, ηῆο ςπρῆο κνπ ηήλ 

ζπληξηβήλ, θαί ὄξεμνλ ρείξα βνεζείαο, Αἰθαηεξίλα ηῷ ζνί ἀηελίδνληη. 

 

Κελώζαο ὀξγίισο ὁ δπζκελήο , ηή ςπρή κνπ Κόξε, ηήλ πηθξίαλ ηῶλ 

δνλῶλ, λεθξόλ κέ θαηέζηεζελ ἀζιίσο, ἀιι΄ ἐληζηάζα ζύ Μάξηπο κέ 

δώσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἁγλείαο ηακεῖνλ ζενεηδέο, θαί δηθαηνζύλεο, πξπηαλεῖνλ θσηνιακπέο, 

Ἁγλή ζενρώξεηε Παξζέλε, ἁγίαζόλ κνπ θαί ζῶκα θαί ἔλλνηαλ. 

 

Ὠδή γ΄. ύ εἰ ηό ζηεξέσκα. 

Σεῖρνο ὀρπξώηαηνλ, Αἰθαηεξίλα παλζαύκαζηε, γελνύ κίλ, ηνῖο 

πξνζδερνκέλνηο, ηήλ ζεξκήλ ζνπ ἀληίιεςηλ. 

 

Ἕμαξνλ ηήλ ζιίςηλ κνπ, θαί ηήλ πηθξίαλ ηῶλ πόλσλ κνπ, εἰο ἀιεζῆ, 

ραξκνλήλ κεηάζεο, θαί γιπθείαλ ἀλάςπμηλ. 

 

Ρῶζηλ πνιππόζεηνλ, ηνῖο ἀζζελέζη ρνξήγεζνλ, λύκθε Υξηζηνῦ, θαί ηνῖο 

ηεζιηκκέλνηο, ηήλ ηεξπλήλ ἀγαιιίαζηλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἴαζηλ θαί ιύηξσζηλ, εὐινγεκέλε Παλάκσκε, δίδνπ κίλ, ηνῖο 

ὑκλνινγνύζη, ηῆο ζῆο δόμεο ηό κέγεζνο. 

 

Γηαζσζνλ Παξζελνκάξηπο ηνῦ ςόγνπ Αἰθαηεξίλα, ἐθ πνηθίισλ 

ἀξξσζηεκάησλ θαί ζιίςεσλ, ηνύο ἑμαηηνύληαο ηήλ ζείαλ ζνπ 

πξνζηαζίαλ. 

 

πηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ ηνπ 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Σά ἄλσ δεηῶλ 

Παξζέλε ζνθή, θαί Ἀζιεθόξε ἔλδνμε, θαί λύκθε Υξηζηνῦ, Αἰθαηεξίλα 

παλζεκλέ, θαθῶλ ηήλ ἀπνιύηξσζηλ, θαί παληνίσλ πηαηζκάησλ ηήλ 

ἄθεζηλ, θαί ηόλ ζόλ λπκθίνλ δπζώπεη παξαζρεῖλ, ηνῖο πόζσ γεξαίξνπζη 

ηνύο ἄζινπο ζνπ. 

 

Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Ννζεκάησλ ἁπάιιαμνλ, θαί ὀδπλεξῶλ ζπληξηκκάησλ ἀλόξζσζνλ, ηνύο 

πξνζηξέρνληαο ηή ζθέπε ζνπ, ὤ Καηεξίλα πνιπδόμαζηε. 

 

Ἡ πξεζβεία ζνπ γέλνηην, δξόζνο ζπκεδίαο θαί παξαθιήζεσο, ηνῖο 

παιαηνπζηλ ἐλ ζιίςεζη, θαί ἐηαδνκέλνηο δεηλνῖο κάζηημνη. 

 

εζσζκέλνπο πξνζάγαγε, ηῷ ηεξπλῶ λπκθίσ ζνπ Καιιηπάξζελε, ηνύο 

ἐθ ρώξαο παξαβάζεσλ, ηεηαπεηλσκέλνπο ἐπαλήθνληαο. 

 

ηελαγκνῖο ηέ θαί δάθξπζηλ, ἐπηθακπηνκέλε ηνῖο ηῶλ πξνζθύγσλ ζνπ, 

ηάο ὀδύλαο ηνύησλ θνύθηζνλ, ὤ Αἰθαηεξίλα ηή ζῆ ράξηηη. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὡξαηώζεο θπήζαζα, ηόλ ὡξαῖνλ θάιιεη Υξηζηόλ, Παλάκσκε, νὐ θακνύ 

ηνῖο ὡξαηόηεζη, ζέιμνλ παλνιβίσο ηήλ δηάλνηαλ. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Θξαῦζνλ ηήλ ἰζρύλ ηνῦ δνιίνπ πνιεκήηνξνο, ηνῦ ἐπηηηζεκέλνπ θαζ΄ 

κῶλ, καληθῶο Αἰθαηεξίλα θαιιηπάξζελε. 

 

Ἔθρενλ κίλ, πξεζβεηῶλ ζνπ ηήλ ρξεζηόηεηα, θαί ὑγίαζνλ κᾶο 

ὁινηειῶο, ηνύο θαη΄ ἄκθσ ἀζζελνῦληαο ζεκλνπάξζελε. 

 

Ἴδνηκη ζεκλή, ἐλ θαηξῶ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, ηήλ ζεξκήλ ζνπ θαί ηαρείαλ 

ἀξσγήλ, κεηαβάιινπζαλ ηῶλ πόλσλ ηήλ ηξαρύηεηα. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἡ ηόλ ἀγαζόλ, ζσκαηώζαζα δί΄ ἔιενο, ηήλ ἀζιίαλ κνπ νἰθηείξεζνλ 

ςπρήλ, θαί ἀγάζπλνλ αὐηήλ ζενραξίησηε. 
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Ὠδή ζη΄. Ἰιάζζεηη κνί σηήξ 

Μαξηύξσλ πεξηθαλέο, ὡο ἀιεζῶο ζεκλνιόγεκα, Αἰθαηεξίλα ζνθή, 

κᾶο θαζνδήγεζνλ, πξόο ηξῖβνλ ζσηήξηνλ, ζείσλ καξηπξίσλ, ηνῦ 

ιακπξῶο ζέ κεγαιύλαληνο. 

 

θ πιήζνπο ἁκαξηηῶλ, εἰο πιῆζνο ζιίςεσλ ἔθζαζα θαί θαηαηγίδεο 

θαθῶλ, λῦλ πεξηδνλνύζη κέ, ἀιιά ζύ πξνθζάζαζα, ὤ Μεγαινκάξηπο, 

ηῆο ὁξκῆο κέ ιύηξσζαη. 

 

Νεθξώζαζα ἀιεζῶο, ηαῖο δσεθόξνηο πξεζβείαηο ζνπ, ζαξθόο κνπ ηάο 

ἐθηξνπᾶο, ηήλ ςπρήλ κνπ δώσζνλ, θαί ηαύηελ θαξδίσζνλ, πξόο δσῆο 

ἀξίζηεο, ἀλαβάζεηο κεγαιώλπκε. 

 

Θενηνθίνλ 

Πνηθίινηο πεξηζπαζκνῖο, θαί πεηξαζκνῖο πεξηπέπησθα, ηνῦ ςεύδνπο ηάο 

ἀπαξρᾶο, ὁ ηάιαο δξεπόκελνο, ἀιι΄ ὤ Ἀεηπάξζελε, ζύ ἐπάθνπζόλ κνπ, 

θαί εἰξήλεπζνλ ηόλ βίνλ κνπ. 

 

Γηαζσζνλ Παξζελνκάξηπο ηνῦ ςόγνπ Αἰθαηεξίλα, ἐθ πνηθίισλ 

ἀξξσζηεκάησλ θαί ζιίςεσλ, ηνύο ἐθδεηνύληαο ηήλ ζείαλ ζνπ 

πξνζηαζίαλ. 

 

Ἄρξαληε,  δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ΄ ἐζράησλ ηῶλ 

κεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Δζπιαρλίαο πάξρνπζα 

Δὐζπιαρλία ρξσκέλε ὤ ζεκλή, εὐκελῶο ηάο ἱθεζίαο κῶλ ἐλσηίδνπ, 

ὄξεμνλ κίλ ηήλ ζήλ ἀληίιεςηλ, βιύζνλ ηῶλ ραξίησλ ζνπ ηά ξεύκαηα, 

ηνῖο ζνί θαηαθεύγνπζηλ, ἐθ πόζνπ ἑθάζηνηε, Αἰθαηεξίλα Μαξηύξσλ 

ἀγαιιίακα. 

Πξνθείκελνλ 

Ὑπνκέλσλ ὑπέκεηλα ηόλ Κύξηνλ, θαί πξνζέζρε κνί, θαί εἰζήθνπζε ηῆο 

δεήζεώο κνπ. 
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ηίρνο: Καί ἔζηεζελ ἐπί πέηξαλ ηνύο πόδαο κνπ, θαί θαηεύζπλε ηά 

δηαβήκαηά κνπ. 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Μάξθνλ. (Δ΄. 4-34) 

Γόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ, πξεζβείαηο ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

ηίρνο: ιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί θαηά 

ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη… 

Μάξηπο θαιιηπάξζελε, Αἰθαηεξίλα Θενθξνλ, ἄλζνο θαζαξόηεηνο θαί 

ζνθίαο ὄξγαλνλ, παλαξκόληνλ, ηῶλ δεηλῶλ ξύζαη κέ, θαί ζθνιησηάηελ, 

ζνθηζκάησλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, θαί ἐλ ζεκλόηεηη, θαί δηθαηνζύλε 

πνξεύεζζαη, ἀμίσζνλ κέ δένκαη, ἐλ ηῷ βίσ ηνύησ ηῷ ξένληη, ὡο ἄλ 

ζεαξέζησο, βηώζαο ηῶλ ἀγήξσλ ἀγαζῶλ, κέηνρνο γέλσκαη ἔλδνμε, ηή 

ζεξκή δεήζεη ζνπ. 

 

Ὠδή Ε΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ 

Ρείζξνηο πεγῶλ ἐθ ζσηεξίνπ, θαηαπξά΄π΄λνλ παζῶλ κνπ ηάο θακίλνπο, 

θαί πξόο ὕδσξ ηεξπλόλ, δσῆο θαί ἀπαζείαο, Αἰθαηεξίλα πάλζνθε, 

ἴζπλνλ κέ ηαῖο εὐραίο ζνπ. 

 

Ἔρνπζα Μάξηπο παξξεζίαλ, ηῷ λπκθίσ ζνπ Υξηζηῷ ηῷ Εσνδόηε, κή 

ἐιιίπεο ἀεί, ζεξκῶο θαζηθεηεύεηλ, Αἰθαηεξίλα πάλζνθε, ὑπέξ ηῶλ ζνῖ 

πξνζηόλησλ. 

 

πλαςνλ Μάξηπο ηή ἀγάπε, θαί ἁπιόηεηη θαί ηή θηιαδειθία, ηνύο ηήλ 

ζήλ εὐιαβῶο, αἰηνῦληαο κεζηηείαλ, θαί ηῶλ ζθαλδάισλ θόπαζνλ, 

ἅπαζαλ ὀριαγσγίαλ. 

 

Βιέκκαηη Μάξηπο θηιεπζπιάρλσ, θαηνηθηείξεζνλ κᾶο ρεηκαδνκέλνπο, 

θαί εἰξήλελ ζηεξξᾶλ, θαί ςπρηθήλ γαιήλελ, Αἰθαηεξίλα βξάβεπζνλ, ηνῖο 

πηζηῶο ζέ εὐθεκνύζη. 
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Θενηνθίνλ 

Ἔιαηνλ ζείσλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, θαί ρξεζηόηεηνο ηόλ γιπθεξόλ 

ρεηκάξξνπλ, ηνῖο ἐλ πόλνηο πνιινῖο, δεηλῶο ὀδπλσκέλνηο, ἐπόκβξεζνλ 

Παλάκσκε, ὡο θξνπλόο ηῆο εὐζπιαρλίαο. 

 

Ὠδή Ζ΄. Σόλ Βαζηιέα 

Ἰζρύλ θαί ξώκελ, θαηά παζῶλ ὀιεζξίσλ, ηή πξεζβεία ζνπ Αἰθαηεξίλα 

δίδνπ, ηνῖο ὑπεξπςνύζη, ηόλ ζέ ἐληζρπθόηα. 

 

Ἄλσζελ ζθέπεηο, ηνύο ἀηελίδνληαο Μάξηπο, πξόο ηήλ ἔλζεξκνλ θαί 

θξαηαηάλ ζνπ ζθέπελ, ηνύηνπο ιπηξνπκέλε, πνιπεηδῶλ θηλδύλσλ. 

 

Ἴιεσλ Μάξηπο, θαί εὐκελῆ ηνῖο ζνῖο δνύινηο, ηόλ λπκθίνλ ζνπ ζέο ὤ 

Ἀζιεθόξε, ὡο πνιιά πξόο ηνῦηνλ, ἰζρύνπζα ζενθξνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

σηεξηώδε θαηαθπγήλ εὖ εἰδῶο ζέ, ηήλ ἐιπίδα κνπ ηῆο ζσηεξίαο Κόξε, 

ηή ζή δπλαζηεία, ἀλέζεθα εἰο ηέινο. 

 

Ὠδή Θ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ἀγγέισλ ζπκπνιίηηο, Αἰθαηεξίλα νὖζα, κή δηαιίπεο κᾶο ἐπνπηεύνπζα, 

ηνύο ἀθιηλεῖ δηαλνία ζνί πξνζαλέρνληαο. 

 

Μαζηίγσλ ςπρνθζόξσλ, θαί πάζεο ἐπεξείαο, ἀκεηαπηώηνπο κᾶο 

δηαθύιαηηε, Αἰθαηεξίλα Θενθξνλ ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Ἡιίνπ ηνῦ ἀδύηνπ, ηήλ αἴγιελ δερνκέλε, Αἰθαηεξίλα Παξζέλσλ 

ὠξάΪζκα, ηήλ ηῆο ςπρῆο κνπ ζθνηόκαηλαλ ἀπνδίσμνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ναόλ κέ θσηνθόξνλ, ηῆο ζείαο ἐπηπλνίαο, δί΄ ἐλαξέηνπ δσῆο Κόξε 

ἔξγαζαη, ηόλ ἀιεζῆ Θενηόθνλ ὁκνινγνῦληα ζέ. 
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Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ κῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθίκ, 

ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ 

κεγαιύλνκελ. 

 

Υαῖξε ηῆο ζνθίαο κύζηηο ιακπξά, θαί ηῆο εὐζεβείαο δεκεγόξνο 

πεξηθαλήο. Υαίξνηο παξζελίαο,  εὔπλνπο κπξνζήθε, Αἰθαηεξίλα 

Μάξηπο, ἀμηνζαύκαζηε. 

 

ώκαηνο ἐκπξέπνπζα θαιινλή, θαιή θαί ὡξαία, ἀλαδείρζεο θαί ηήλ 

ςπρήλ, ηῷ ὡξαίσ θάιιεη, ὑπέξ πἱνύο ἀλζξώπσλ, θαί ηνύησ ἐλπκθεύζεο 

ἀθζόξσο ἔλδνμε. 

 

Υαίξνηο θαιιηπάξζελε εὐθιεήο,ραίξνηο ηῶλ Παξζέλσλ, θαί Μαξηύξσλ  

θνξσλίο. Υαίξνηο ηνῦ σηῆξνο,  παλνιβία λύκθε, ζεκλή Αἰθαηεξίλα 

κῶλ βνήζεηα. 

 

Σῆο Ἀιεμαλδξείαο ὤθζεο βιαζηόο, θαί ηλαίνπ ὅξνπο, ἀληηιήπησξ θαί 

ἀξσγή, θαί πάζεο θθιεζίαο, ιακπάο ηειαπγεζηάηε, Αἰθαηεξίλα ἄλζνο 

ἁγλείαο εὔνζκνλ. 

 

Πξόζσπνλ πξόο πξόζσπνλ ηόλ Υξηζηόλ, ἀγιαῶο ὀξώζα, ηόλ λπκθίνλ 

ζνπ ηόλ ζεπηόλ, αὐηόλ ἐθδπζώπεη, ζνθή Αἰθαηεξίλα, κίλ 

παξαζρεζῆλαη, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

θέπε θαί ἀληίιεςηο θαί θξνπξόο, ἔζν Ἀζιεθόξε, ηνῖο ηηκῶζη ζέ 

εὐιαβῶο, λόζσλ θαί θηλδύλσλ, θαί πάζεο ἄιιεο βιάβεο, κᾶο 

ἐθξπνκέλε, ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ  

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο 

ηό ζσζῆλαη κᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ… 
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Απνιπηίθηνλ Ἦρνο πι. ἄ΄. 

Σόλ πλάλαξρνλ Λόγνλ 

Σήλ Παλεύθεκνλ λύκθελ Υξηζηνῦ ὑκλήζσκελ, Αἰθαηεξίλαλ ηήλ ζείαλ 

θαί πνιηνῦρνλ ηλά, ηήλ βνήζεηαλ κῶλ θαί ἀληίιεςηλ, ὅηη ἐθίκσζε 

ιακπξῶο, ηνύο θνκςνύο ηῶλ ἀζεβῶλ ηνπ Πλεύκαηνο ηή δπλάκεη. Καί 

λῦλ ὡο Μάξηπο ζηεθζεῖζα, αἰηεῖηαη πάζη ηό κέγα ἔιενο. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Δἴηα Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο Β΄, Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 

Μάξηπο θαιιηπάξζελε Υξηζηνῦ, λύκθε εὐθιεήο ηνπ σηῆξνο, 

Αἰθαηεξίλα ζνθή, ζῶδε ηνύο ἰθέηαο ζνπ, ἐθ πάζεο ζιίςεσο, θαί δεηλῶλ 

πεξηζηάζεσλ, θαί λόζσλ θαί πόλσλ, θαί πάζεο θαπιόηεηνο ηνῦ 

θνζκνθξάηνξνο. νύ γάξ  πξεζβεία κεγίζηελ, θέθηεηαη ἰζρύλ 

Ἀζιεθόξε. Μή νὔλ ὑπεξίδεο ηνύο ηηκώληαο ζέ. 

 

Γέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη κᾶο, 

ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ 

ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γί΄ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


