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29 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΑΓΙΟΤ ΝΔΟΤ 

ΙΔΡΟΜΑΡΣΤΡΟ ΦΙΛΟΤΜΔΝΟΤ 

 ππό Γξνο Υαξαιάκπνπο Μπνύζηα. 
 

 

Επινγήζαληνο ηνπ Ιεξέσο, ην Κύξηε εηζάθνπζνλ, κεζ΄ν ην Θεόο 

Κύξηνο, σο ζπλήζσο, θαη ηα εμήο ˙ 

 

Ήρνο δ΄. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Σνπο αλπκλνύληαο ζε, Φηινύκελε, πιήζνλ ραξάο αξξήηνπ, πγείαο 

θαη ζζέλνπο ςπρήο παηήζαη δαίκνλνο δνιίνπ ηζρύλ, λέε ηεξόαζιε ηεο 

Υξηζηνύ Εθθιεζίαο θαη θνζκήηνξ Φξέαηνο Ιαθώβ, εθβνώκελ, 

ρεξζίλ αλόκσλ άξηη ν θηαλζείο θαη αζινθόξσλ ιακπξύλαο 

ζπζηήκαηα. 

 

Γόμα, ην απηό. Καη λπλ, Θενηόθηνλ. 

Οπ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηόθε… 

Ο Ν΄Φαικόο θαη ν Καλώλ, νπ ε Αθξνζηηρίο: 

«Φηιείλ κε Υξηζηόλ, Φηινύκελε, αμίσζνλ, Υ.» 

 

Χδή α΄. Ήρνο πι. δ΄. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Φηιείλ ππέξ πάληαο κε ηνλ Υξηζηόλ, Φηινύκελε κάξηπο, θαηαμίσζνλ 

ηνλ πηζηώο πξνζθεύγνληα ζνπ ηαηο ηθεζίαηο, ηεξνάζισλ λεόδξεπηνλ 

ιείξηνλ. 
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Ιθάλσζνλ πάληαο ηελ ζσζηηθήλ νδόλ δηαλύζαη ηνπο γεξαίξνληαο 

επιαβώο, Φηινύκελε, ζνπ ηελ πνιηηείαλ θαη Ιαθώβ ελ ησ Φξέαηη 

άζιεζηλ. 

 

Λακπάο Οξζνδόμνπ δηαγσγήο θαη άζηξνλ αλδξείαο, επςπρίαο θαη 

αξεηήο, Φηινύκελε, ζθέδαζνλ ηνλ δόθνλ εκώλ παζώλ ρακαηδήισλ 

θαη ζιίςεσλ. 

 

Θενηόθηνλ. 

Ειένπο αείξξπηε πνηακέ, Κεραξηησκέλε, ηαο θαξδίαο ζσλ νηθεηώλ 

θαηάξδεπζνλ λάκαζηλ επλνίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζείαο ζνπ, 

Δέζπνηλα. 

 

Χδή γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ιεξόαζιε λέε ηεο ηνπ Υξηζηνύ πίζηεσο, γόλε ηηκαιθέζηαηε Κύπξνπ 

θαη πακθαέζηαηε Οξζνδνμίαο θσζηήξ, κάθαξ Φηινύκελε, ιύζνλ 

ιππεξώλ ζθνηόκαηλαλ ησλ πξνζηξερόλησλ ζνη. 

 

Νεαπγέζηαηνλ άζηξνλ δηαγσγήο θξείηηηνλνο ην θαηαθσηίζαλ αθηίζη 

πάληαο ζπλέζεσο, ζσλ ηθεηώλ ηαο ςπράο επηδεηείλ ηα ελ πόισ 

θώηηζνλ, Φηινύκελε, πάηεξ παλάξηζηε. 

 

Μαξηπξίνπ ηαο ηξίβνπο άξηη θαιώο ήλπζαο ελ λαώ ζεπηώ 

ακαξείαο κάθαξ, Φηινύκελε, δεηθλύσλ πάζηλ εκίλ ζνλ 

αθαηάβιεηνλ ζζέλνο, πξεζβεπηά ζεξκόηαηε πάλησλ πξνο Κύξηνλ. 

 

Θενηόθηνλ. 
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Επζπκπάζεηε Μήηεξ ηνπ Λπηξσηνύ, πξόζδεμαη ζνπ ησλ νηθεηώλ 

ηαο δεήζεηο, Θενγελλήηξηα, θαη πιήξνπ πάλησλ εκώλ ησλ επιαβώο 

ζε πκλνύλησλ δίθαηα αηηήκαηα πξνο βίνλ θξείηηνλα. 

 

Φηινύκελε, ηεξνκάξηπο λεόιεθηε, ηαο δεήζεηο ησλ πξνζθύγσλ ζνπ 

ησλ Θεώ θαη Κηίζηε πξνζάγαγε, Οπ θάιινπο ηνπ ζείνπ λπλ 

απνιαύεηο. 

 

Επίβιεςνλ ελ επκελεία, παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

Αίηεζηο θαη ην Κάζηζκα. 

Ήρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Υαξάλ αιεζή θαη επθξνζύλελ έλζενλ παξέρεη πηζηνίο ε ζήθε ζνπ 

ζθελώκαηνο, ελ λπλ αζπαδόκεζα εθβνώκελ ˙  Φηινύκελε πάληηκε, 

λενκαξηύξσλ εύρνο ηεξόλ, εκώλ πιήξνπ πάληα ηα αηηήκαηα. 

 

Χδή δ΄. Δηζαθήθνα, Κύξηε. 

Υάξηο ε δεδνκέλε ζνη γέλνηην ελ ζιίςεζη ηνηο ζνηο πξόζθπμη 

ζηεξηγκόο, ζεπηέ Φηινύκελε, αζθαιείαο, ζζέλνο θαη βνήζεηα. 

 

Ρώζηλ πάζηλ αλάβιπζνλ θαη παξακπζίαλ θαη ζείνλ έιενο, 

ζαπκαηόβξπηε Φηινύκελε, ηαηο εηιηθξηλώο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Ιαηξεύσλ λνζήκαηα θαη θαθώζεηο, πάηεξ, σο ζπκπαζέζηαηνο κε 

ειιίπεο ησλ ηηκώλησλ ζε θαη πινπηνύλησλ ξύζηελ ζε, Φηινύκελε. 
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βέζνλ θαύζσλα ζιίςεσλ θαη ην θαζ΄εκώλ αιάζηνξνο ζύληξηςνλ 

ζξάζνο, Μήηεξ αεηπάξζελε, Θενηόθε, θόζκνπ θαηαθύγηνλ. 

 

Χδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο. 

Σίκηε βιαζηέ ηεο Οξνύληεο θαη εμάλζηζκα ηεο Μνλήο 

ηαπξνβνπλίνπ επαλζέο, ζσλ ιηηώλ κε κύξσ εύθξαλνλ, Φηινύκελε. 

 

Όκβξηζνλ εκίλ πεηόλ ηεο ζείαο ράξηηνο, ραξηηόβξπηε Φηινύκελε 

ζνθέ, νκβξνηόθνο σο λεθέιε αγηάζκαηνο. 

 

Νέε αζιεηά, αζηαζίαζηνλ, Φηινύκελε, ηαηο ηνπ βίνπ πνιπζηξόθνηο 

ζπκθνξαίο δηαηήξεζνλ δσήλ εκώλ, καθάξηε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Φώηηζνλ εκώλ ηαο νδνύο, Θενγελλήηξηα, ίλα κε πξνο ζθνηνκήλελ 

δνθεξάλ πνξεπζώκελ ακαξηίαο, Μεηξνπάξζελε. 

 

Χδή ζη΄. Σελ δέεζηλ. 

Ιάκαηα ην ζεπηόλ ζνπ ζθήλσκα, ν ε Μάλδξα ηεο ηώλ ζεζαπξίδεη 

παληνδαπά ηνηο πηζηνίο αλαβιύδεη ηνηο πξνζηνύζηλ απηό θαη 

θξαπγάδνπζη ζεξκώο ˙ Φηινύκελε ζεπηέ, ηαηξόο εκώλ ίζζη 

ηαρύηαηνο. 

 

Λακπόκελνο αξεηώλ ηαηο ράξηζη, ηαπεηλώζεσο απγαίο θαη αθηίζηλ 

ππαθνήο θαηεθώηηζαο πάληαο ηνπο πξνζηόληαο ζνη, κάθαξ 

Φηινύκελε ˙ δην βνώκελ ζνη ˙  ςπρώλ δνθεξάλ εκώλ ζθέδαζνλ 

έπαξζηλ. 
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Οκνηξόπε αζιεηώλ, Φηινύκελε, ησλ αξραίσλ ελ εζράηνηο ηνηο 

ρξόλνηο ρεξζίλ αλόκσλ ερζξώλ απεθηάλζεο παξ΄Ιαθώβ Φξέαξ, σ 

δηεθόλεζαο, ελ ώξα ηνπ εζπεξηλνύ, πξεζβεπηά πξνο Θεόλ εκώλ 

έλζεξκε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Τκλνύληεο ζε θσηεηλόλ σο ζάιακνλ θαη νιόθσηνλ Κπξίνπ λπκθώλα 

ηξαλώο βνώκελ ˙  εκώλ, Θενηόθε, ησλ θαξδηώλ ηα ελδόηεξα 

θάζαξνλ, ίλα ζθελώζε ελ απηαίο ν Υξηζηόο θαη παλάγηνο Σόθνο 

ζνπ. 

 

Φηινύκελε, ηεξνκάξηπο λεόιεθηε, ηαο δεήζεηο ησλ πξνζθύγσλ ζνπ 

ησ Θεώ θαη Κηίζηε πξνζάγαγε, Οπ θάιινπο ηνπ ζείνπ λπλ 

απνιαύεηο. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο επ΄εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Ήρνο β΄. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Ωο λενκάξηπο ηεο πίζηεσο άξηζηνο θαη ηαρηλόο αξσγόο αηηνπκέλσλ 

ζνπ αληίιεςηλ, κάθαξ Φηινύκελε, εκώλ δαθξύσλ ξαλίδαο 

απόζκεμνλ ησ κάθηξσ ιηηώλ ζνπ πξνο Κύξηνλ. 

 

Πξνθείκελνλ. 

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ Οζίνπ Απηνύ. 
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Επαγγέιηνλ θαηά Ισάλλελ (Κεθ. ηε΄17-27, ηζη΄1-2). 

Είπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο ˙Σαύηα εληέιινκαη πκίλ, ίλα 

αγαπάηε αιιήινπο… 

(Ζήηεη ηε 26
ε
 Οθησβξίνπ εηο ηελ Λεηηνπξγίαλ ηνπ αγίνπ Δεκεηξίνπ). 

 

Γόμα. Σαηο ηνπ λενάζινπ πξεζβείαηο, Ειεήκνλ,… Καη λπλ. Σαηο ηεο 

Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ειεήκνλ,… 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη. 

ηηρ. Διέεζόλ κε, ν Θεόο… 

Ωο ακλόο πάλάκσκνο εζθαγηάζζεο αξηίσο, λέε ηεξόαζιε, ζαπκαζηέ 

Φηινύκελε, θιένο πίζηεσο, Ιαθώβ Φξέαηνο ηνπ λανύ ελ κέζσ ηαηο 

ρεξζίλ αλόκσλ, άγηε ˙ δην ζνη θξάδνκελ νη πηζηνί επηάθησο αείπνηε 

˙  αλόκσλ δείμνλ πξάμεσλ πάληαο ππεξόπηαο ζνπο πξόζθπγαο, ηνπο 

αλεπθεκνύληαο ζελ κλήκελ ηελ θσζθόξνλ θαη ιακπξάλ θαη 

πξνζθπλνύληαο ζνλ ζθήλσκα, ν Υξηζηόο εθζάξηηζε. 

 

Χδή δ΄. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Μαξηπξίνπ ηνπο πόλνπο ππνκείλαο αξηίσο, ιακπξέ Φηινύκελε, 

θαξδίαο κνπ ηνλ πόλνλ θαη ζώκαηόο κνπ άιγνο ηε ζε ράξηηη 

θνύθηζνλ ˙ πξνο ηνλ Υξηζηόλ γαξ πνιιήλ ηελ παξξεζίαλ έρεηο. 

 

Εηο ην ζείνλ ζνπ ζθήλνο σο εηο άθιπζηνλ όξκνλ ηαρύ 

πξνζθεύγνληεο, Φηινύκελε, ηνπ βίνπ ιπηξνύκεζα ηεο δάιεο θαη 

πηζηώο αλαθξάδνκελ ˙  Υαίξε, καξηύξσλ ζεπηώλ ηεο πίζηεσο 

αθξόηεο. 
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Νεθξσζείο παηδηόζελ ησλ ελ θόζκσ εδέσλ Υξηζηόλ εγάπεζαο, Ολ 

θαη ηνπο ζνπο ηθέηαο εθ ηεο ςπρήο κπρίσλ αγαπήζαη αμίσζνλ, 

λενιακπέο αζιεηά, Φηινύκελε ηξηζκάθαξ. 

 

Θενηόθηνλ. 

Έρνληέο ζε, Παξζέλε, αθιηλή πξνζηαζίαλ ζνη θαηαθεύγνκελ ελ 

πάζε δπζζπκία θαη ησλ επηθεηκέλσλ εθιπηξνύκεζα ζιίςεσλ, 

Θενθπήηνξ αγλή, θαη δνθεξώλ θηλδύλσλ. 

 

Χδή ε΄. Σνλ Βαζηιέα. 

Αγίσλ δήκνηο ζπλαπιηδόκελνο, πάηεξ, ζπλ απηνίο εθδπζώπεη ηνλ 

Κηίζηελ δύλακίλ κνπ δνύλαη Φηινύκελε, θαη΄άκθσ. 

 

Ξέλε ε ράξηο πέιεη, ελ πάζη παξέρεηο ηνηο ζελ θιήζηλ 

επηθαινπκέλνηο, αζιεηά Κπξίνπ, Φηινύκελε πακκάθαξ. 

 

Ιάηξεπζόλ κνπ ηα ηεο ζαξθόο αιγεδόλαο θαη ςπρήο ραιεπάο 

αζζελείαο, ηνπ επηδεηνύληνο, Φηινύκελε, ζελ ράξηλ. 

 

Θενηόθηνλ. 

Ωο ηνπ σηήξνο επινγεκέλελ κεηέξα ζε πκλνύληεο ερζξνύ 

δπλαζηείαο ζώζνλ ηνπο ζνπο δνύινπο, βνώκελ ζνη, Παξζέλε. 

 

Χδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ηώλ λπλ ελ ηνηο θόιπνηο έρνπζα ζνλ ζθήλνο σο πνιπηίκεηνλ όιβνλ, 

Φηινύκελε, απηώ πξνζθεύγεη ελ ιύπαηο θαη πεξηζηάζεζηλ. 
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Ο λένο αζινθόξνο πίζηεσο, καλίαο ηνπ πνιεκήηνξνο ξύνπ, 

Φηινύκελε, ηνπο θαηαθεύγνληαο πόζσ ηε αληηιήςεη ζνπ. 

 

Νεόαζιε γελλαίε, θύιαηηε απαύζησο ζε ζαπκαζηή πξνζηαζία ζνπο 

πξόζθπγαο επηλνηώλ ηνπ δνιίνπ ερζξνύ, Φηινύκελε. 

 

Νεόαζιε γελλαίε, θύιαηηε απαύζησο ζε ζαπκαζηή πξνζηαζία ζνπο 

πξόζθπγαο επηλνηώλ ηνπ δνιίνπ ερζξνύ, Φηινύκελε. 

 

Θενηόθηνλ. 

Υαξά ηνπ Φηινπκέλνπ ηνπ ζεπηνύ θαη γέξαο, Θενγελλήηνξ αγλή 

πακκαθάξηζηε, ραξάο κε πιήζνλ ηνλ πόζσ ζε κεγαιύλνληα. 

 

Άμηνλ εζηί…. 

 

Υαίξνηο, ησλ καξηύξσλ ν θνηλσλόο, ραίξνηο, ηεξέσλ ν δηάθνζκνο 

επζεβώλ, ραίξνηο, ηνπ Τςίζηνπ, Φηινύκελε, ν θίινο θαη πάζεο 

Εθθιεζίαο έκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

Υαίξνηο, ηεο Οξνύληεο ζεπηόο βιαζηόο, ραίξνηο, λήζνπ Κύπξνπ 

πνιπηίκεηνο ζεζαπξόο, ραίξνηο, Εθθιεζίαο ηεο Μόξθνπ σξαηόηεο, 

Φηινύκελε, καξηύξσλ λέσλ ππόδεηγκα. 

 

Έρσλ παξξεζίαλ πξνο ηνλ Θεόλ πξέζβεπε απαύζησο ππέξ πάλησλ 

ησλ επζεβώλ ησλ κεγαιπλόλησλ ηελ ζείαλ άζιεζίλ ζνπ, Φηινύκελε, 

καξηύξσλ λέσλ σξάτζκα. 
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Υάξηλ αλαβιύδεη σο αιεζώο ζθήλσκα ζνλ ζείνλ, ν εθζάξηηζελ 

Ιεζνύο ˙  όζελ πξνζηόληεο απηώ κεη΄επιαβείαο θαξπνύκεζα 

θαη΄άκθσ ξώκελ, Φηινύκελε. 

 

Λύηξσζαη ηνπο ζπεύδνληαο επιαβώο πξνζθπλήζαη ζθήλνο ζνλ 

παλάθζνξνλ ζπκθνξώλ θαη ερζξνύ καλίαο ζαηο ζείαηο ηθεζίαηο πξνο 

Κύξηνλ ηεο δόμεο, κάθαξ Φηινύκελε. 

 

Υαίξνηο, ν αζιήζαο παξ΄Ιαθώβ Φξέαξ ελ εζράηνηο ρξόλνηο, έλδνμε 

ηεξεύ, θαη νθζείο καξηύξσλ ηζόηηκνο ησλ πάιαη, λεόαζιε γελλαίε, 

πάηεξ Φηινύκελε. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Σν Σξηζάγηνλ θαη ην Απνιπηίθηνλ. 

 

Ήρνο α΄. Σεο εξήκνπ πνιίηεο. 

Σεο Οξνύληεο ηνλ γόλνλ, λήζνπ Κύπξνπ ην βιάζηεκα θαη 

ηεξνκάξηπξα λένλ Ιαθώβ ζείνπ Φξέαηνο, Φηινύκελνλ, ηηκήζσκελ, 

πηζηνί, σο πξόκαρνλ ηεο πίζηεσο εκώλ θαη αήηηεηνλ νπιίηελ 

Υξηζηνύ ηεο αιεζείαο πόζσ θξάδνληεο ˙  Δόμα ησ ζε δνμάζαληη 

Υξηζηώ, δόμα ησ ζε αθζαξηίζαληη, δόμα ησ ζε εκίλ ρεηξαγσγόλ 

πξνο πόινλ δείμαληη. 
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Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Πιήζνλ πγηείαο θαη ραξάο ηνπο εηιηθξηλώο ζε ηηκώληαο, ηεξνκάξηπο 

ζηεξξέ, αζιεηά Φηινύκελε, θαη δηαζθέδαζνλ λνζεκάησλ 

ζθνηόκαηλαλ θαη ζιίςεσλ πόξξσ, ίλα ζε γεξαίξσκελ σο 

αληηιήπηνξα, ηείρνο αξξαγέο ελ αλάγθαηο θαη παξακπζίαλ γιπθείαλ 

ελ δεηλαίο ηνπ βίνπ πεξηζηάζεζη. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ θαη ιύηξσζαη 

εκάο από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο. 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


