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1 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΦΙΛΑΡΔΣΟΤ ηνῦ Ἐιεήκνλνο,                            
Γξ. Υαξ. Μπνύζηα 

 

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

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Σξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῆο ἀξεηῆο ηὸλ δεισηὴλ θαὶ ἀγάπεο, πξὸο ηὸλ Θεὸλ θαὶ πξὸο 

ηὸλ πέιαο ηὸλ κύζηελ, Φηιάξεηνλ ηηκήζσκελ πηζηνὶ ἐθηελῶο, 

θξάδνληεο· γεώξγεζνλ πξνζεπρῆο ζνπ ἀξόηξῳ, ηὰο ἀλίθκνπο Ὅζηε, 

ἐμ ἀγάπεο θαξδίαο, ἡκῶλ βιαζηῆζαη ζηάρπλ ἀθξαηθλνῦο, πξὸο ηὸλ 

πιεζίνλ ἀγάπεο πνιύθνξνλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο 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; Οθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ, Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Φίλον ἀπετῆρ ἀνάδειξόν με, 

Φιλάπετε. Χ. Μ. 

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

Φηιεῖλ κε ηὰ ἄῤῥεπζηα ἀγαζά, ἀμίσζνλ Πάηεξ, ηὸλ ηηκῶληά ζε 

ειαβῶο, θαὶ θεύγεηλ κε πάληα ηὰ γεώδε, θηιεπζπιαγρλίαο ἀθξόηεο 

Φηιάξεηε. 

 

Ἱθάλσζνλ Ὅζηε ηνὺο πηζηῶο, ζὲ ἀλεπθεκνῦληαο, δηνδεῦζαη 

ηῶλ ἀξεηῶλ, ὁδὸλ ηὴλ ζηελὴλ θαὶ ηεζιηκκέλελ, ἥλπεξ δηώδεπζαο 

ραίξσλ Φηιάξεηε. 

 

Λεηκῶλνο παληέξπλνπ ἐλ νξαλνῖο, ἀμίσζνλ πάληαο, 

ἀπνιαῦζαη ζνὺο κλεηάο, Φηιάξεηε ὧλ λῦλ ἀπνιαύεηο, ὡο ηῆο 

δηπιῆο ἀγαπήζεσο ἔθηππνλ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ὁδήγεζνλ Μῆηεξ πξὸο ηὰο λνκάο, ηῆο ζείαο Σνπ δόμεο, 

Φηιαξέηνπ ζεπηαῖο ιηηαῖο, ηνὺο ζπεύδνληαο Σῇ ἀθαηαηζρύληῳ, ἰζρύτ 

πάληνηε δνῦιόλ Σνπ Γέζπνηλα. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νίθεο εἴιεθαο ζηέθνο ὡο ζεαπηὸλ ἅπαληαο, Ὅζηε θηιῶλ ηνὺο 

ἀλζξώπνπο, Πάηεξ Φηιάξεηε· δηὸ θαὶ ράξηλ εξώλ, παξὰ Θενῦ 

ἱθεηεύεηο, λῦλ Αηὸλ ἀγάπεο κε, πιῆζαη πξὸο πάζρνληαο. 

 

Ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζπκθνξῶλ ιύηξσζαη, ηνὺο 

ἀζπαδνκέλνπο ἐλ πόζῳ, θάξαλ ηὴλ ζείαλ ζνπ, ἐλ ηῇ ἁγίᾳ Μνλῇ, ηῆο 

Λαύξαο ἐλ Καιαβξύηνηο, ζπκπαζείαο ζθήλσκα, θόζκνπ Φηιάξεηε. 

 

Ῥάβδῳ ζῆο πξνζηαζίαο ηὸλ θαζ’ ἡκᾶο ιένληνο, δίθελ 

ὠξπόκελνλ πιάλνλ, κάθαξ Φηιάξεηε, ζύληξηςνλ ηάρνο ἐρζξόλ, ὁ ηὰο 

αηνῦ παλνπξγίαο, ιύζαο ηῇ πξὸο πέλεηαο, πάληαο ἀγάπῃ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πηζθίαζνλ Μῆηεξ ηνῦ Λπηξσηνῦ πάλαγλε, Σὲ ηνὺο 

κεγαιύλνληαο πόζῳ, θαὶ θαηαθεύγνληαο, ἐλ ηνῖο ηνῦ βίνπ δεηλνῖο, 

ηαῖο ῥππηηθαῖο Σνπ πξεζβείαηο, πξὸο ηὸλ παλεπΐιαηνλ, ἄρξαληνλ 

Τόθνλ Σνπ. 

 

Ἀλάδεημνλ, πξὸο ηὸλ πιεζίνλ ἀγάπεο ἡκᾶο ππμία, ἐιεήκνλνο 

βηνηῆο ἀείθσηνλ πύξζεπκα, Φηιάξεηε Πάηεξ Πλεπκαηνθόξε. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

ιένπο πεγὴ πνιύῤῥπηε Φηιάξεηε, ὁ πινῦηνλ ζνθῶο ηὸλ ζὸλ 

ζθνξπίζαο πέλεζη, θαὶ ἐλ πόιῳ ἄζπινλ, ὁ ζεζαπξίζαο πινῦηνλ 

ἱθέηεπε, Φξηζηὸλ ἀγάπεο θξείηηνλνο ἡκᾶο, ζνὺο πξόζθπγαο δεῖμαη 

ζεζαπξίζκαηα. 
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ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τῆο ἀγάπεο Φηιάξεηε, ἐπνθζεὶο ἀθξόηεο πησρνῖο ζπλέπαζρεο, 

θαὶ πινπζίαλ ράξηλ εἴιεθαο, πὲξ ηῶλ πησρῶλ πξεζβεύεηλ πάληνηε. 

 

Ἡ ἑηνίκε ἀληίιεςηο, ηῶλ ἐκπεξηζηάησλ ζνθὲ Φηιάξεηε, 

ζῶζνλ πάληαο ηνὺο ηηκῶληάο ζε, θαὶ ηνὺο ζιηβνκέλνπο 

παξακύζεζνλ. 

 

Σπζρεζέληεο Φηιάξεηε, πεηξαζκῶλ ηῷ πιήζεη ἀλαβνῶκέλ ζνη· 

ἐμειέζζαη ηνὺο ηηκῶληάο ζε, ζπεῦζνλ ἁκαξηίαο πάζεο Ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀγιαΐαο Σνπ Γέζπνηλα, ηαῖο θσηνβνιίαηο ςπρῆο κνπ δόθσζηλ, 

ιῦζνλ ἵλα θῶο ηὸ ἄζηεθηνλ, Σνῦ Υἱνῦ θαηίδσ ἡιηόκνξθε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Νεύζαο ηῶλ πησρῶλ, παξαθιήζεζηλ ἐζθόξπηζαο, ζὴλ νζίαλ 

ηνύηνηο ἅπαζηλ ἡκῖλ, ἐθδηδάζθσλ ζε κηκήζαζζαη Φηιάξεηε. 

 

Ἄλσζελ ἡκῖλ, ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ θαηάπεκςνλ, ηὴλ ζὴλ ράξηλ ὁ 

ηὰο ρξείαο ηῶλ βξνηῶλ, ζεξαπεύζαο ἀθιηλῶο ζεπηὲ Φηιάξεηε. 

 

Γόμεο νξαλῶλ, θνηλσλνὺο ἡκᾶο ἀλάδεημνλ, ηνὺο αἰηνῦληαο 

ηὴλ ζεξκήλ ζνπ ἀξσγήλ, ἰζαγγέινπ βηνηῆο θαλὼλ Φηιάξεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἕμεηο πνλεξάο, Μεηξνπάξζελε ζαλάησζνλ, ηὰο νἰθηξῶο κε 

ηπξαλλνύζαο Σαῖο εραῖο, πξὸο Υἱόλ Σνπ θαὶ Θεὸλ ηὸλ δσνπάξνρνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἱθέηεπε, ηὸλ Θεὸλ Φηιάξεηε, ηὴλ ζπκπάζεηαλ πξὸο πέιαο 

αμῆζαη, ἡκῶλ εζπιάγρλνπ θαξδίαο ἀθξόηεο, Πλεπκαηνθόξε 

Γηθαίσλ ἀθξώξεηα, θαὶ ὡο ἡκᾶο αηνὺο βξνηῶλ, ἀγαπῆζαη ηὸ 

πιήξσκα Ὅζηε. 
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Ξελίαλ ζνπ, ηίο βξνηῶλ δπλήζεηαη, ἐμπκλῆζαη ὦ Φηιάξεηε 

κάθαξ· ὅηη πξὸο ράξηλ θακλόλησλ ἀλάγθαο, ηῶλ ζῶλ νἰθείσλ 

παξέβιεπεο πάλζνθε, θαὶ ὡο νἰθείνπο ηνὺο πησρνύο, ἐινγίδσ 

πεηλῶληαο θαὶ ζηέλνληαο. 

 

Ο παύσ Σνπ, ἐμπκλεῖλ ηὸ ἄκεηξνλ, θηιαλζξώπνπ ζπκπαζείαο 

ζεόθξνλ, ἐμ ἧο ζνθῶο ἐκθνξνύκελνο ρξείαο, ἐκπεξηζηάησλ 

ἐπιήξνπο Φηιάξεηε, ἡκῶλ κεζῖηα θξαηαηέ, πξὸο ηὸλ κόλνλ εΐιαηνλ 

Κύξηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νῦλ ρείξνλνο, ἁκαξηίαο θάζαξνλ, θαὶ ἀιάζηνξνο βηαίαο 

δνπιείαο, ἀλαβνῶ Σνη ηὸλ Σὲ ἀλπκλνῦληα, εἰο ηνὺο αἰῶλαο αἰώλσλ 

Παλύκλεηε, Θενγελλῆηνξ ἀγαζή, ηὸλ ἀρξεῖνλ θαὶ ηιήκνλα δνῦιόλ 

Σνπ. 

 

Ἀλάδεημνλ, πξὸο ηὸλ πιεζίνλ ἀγάπεο ἡκᾶο ππμία, ἐιεήκνλνο 

βηνηῆο ἀείθσηνλ πύξζεπκα, Φηιάξεηε Πάηεξ πλεπκαηνθόξε. 

 

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

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Τὸλ ζπκπαζῆ θαὶ ἐλάξεηνλ  κέιςσκελ, κειηζηαγῶο ἐιεήκνλα 

Ὅζηνλ, ζθνξπίζαληα πινῦηνλ ηνῖο πέλεζη, θαὶ ὄιβνλ ζνθῶο 

ζεζαπξίζαληα, ἐλ πόιῳ Φηιάξεηνλ κάθαξα. 

Πξνθείκελνλ. Ἐζκόρπιζεν, ἔδωκε ηοῖς πένηζιν, ἡ δικαιοζύνη 

αὐηοῦ μένει εἰς ηὸν αἰῶνα. 

η. Μακάριος ἀνὴρ ὁ θοβούμενος ηὸν Κύριον, ἐν ηαῖς ἐνηολαῖς 

αὐηοῦ θελήζει ζθόδρα. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηῶλ Αηνῦ, θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ, ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ, θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδῶλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη Αηνῦ, θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηῶλ λόζσλ αηῶλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 
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ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη Αηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ Αηνῦ ἐμήξρεην 

θαὶ ἰᾶην πάληαο. Καὶ αηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο Αηνῦ εἰο ηνὺο 

καζεηὰο Αηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη κεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλῶληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ κᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ κᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα κῶλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φάξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο κῶλ πνιὺο ἐλ ηῷ νξαλῷ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

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

με, ὁ Θεός... 

πηβνσκέλσλ ζε, ηνὺο ζηελαγκνὺο κὴ παξίδῃο, θαὶ ςπρῆο ηὰ 

δάθξπα, Ὅζηε Φηιάξεηε, ζπκπαζέζηαηε· ἀξεηῆο πξόηππνλ, θαὶ 

δηπιῆο ἀγάπεο, ζενθώηηζηνλ ἐθπύξζεπκα, ἀιι’ εἰο βνήζεηαλ, 

ζπεῦζνλ ηῶλ πηζηῶο πξνζηξερόλησλ ζνη· ηαρὺο γὰξ πέιεηο πάληνηε, 

ἀξσγὸο πηζηῶλ θαὶ ἀληίιεςηο, ηῶλ ἐπηηεινύλησλ, ηὴλ κλήκελ ζνπ 

εζρήκνζηλ ᾠδαῖο, θαὶ πξνζθπλνύλησλ ηὴλ θάξαλ ζνπ, ηὴλ ζεπηὴλ 

θαὶ πάληηκνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Μνρζεξίαο ἀθαίξνπ, ἐκπαζείαο θαὶ κίζνπο ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ, 

Φηιάξεηε ἀγάπεο, δηπιῆο εἰθὼλ θαὶ βίνπ, θηιεπζπιάγρλνπ 

θεηκήιηνλ, ἵλα θαξδίαο ηῆο ζῆο, κλῶ ηὴλ θαισζύλελ. 

 

Δκελῆ παξαζηάηελ, ἐλ δεηλαῖο ηξηθπκίαηο ηνῦ βίνπ εὕξνκελ, 

ζὲ Πάηεξ ζενθόξε, Φηιάξεηε θαὶ δόηελ, ἀγαζῶλ πινπζηόδσξνλ· δηὸ 

ηαῖο ζαῖο πξὸο Θεόλ, πξνζηξέρνκελ πξεζβείαηο. 

 

Φύιαμ ἴζζη ἐλ βίῳ, ηῶλ πηζηῶο πξνζηξερόλησλ ηῇ ἀληηιήςεη 

ζνπ, θαὶ θαηαζπαδνκέλσλ, ηὴλ πάληηκόλ ζνπ θάξαλ, ηὴλ ἰάζεσλ 

βιύδνπζαλ, παληνδαπῶλ ὀρεηνύο, Φηιάξεηε ηξηζκάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ἰαηὴξ ἀζζελνύλησλ, Μεηξνπάξζελε Κόξε, ἡ ηὸλ 

Παληάλαθηα, θπήζαζα ἀθξάζησο, Σνῖο δνύινηο εξσζηίαλ, θαὶ 

γείαλ πόξηδε, ἀῤῥσζηεηῶλ δὲ ἀριύλ, ἐθδίσμνλ Σῷ ζζέλεη. 

 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Λάκςαο ἐιένπο, ηνῦ ζνῦ ἀθηῖζηλ ἐλ ρώξᾳ, Παθιαγόλσλ 

Φηιάξεηε ἄζηξνλ, γέγνλαο θσηίδνλ, ἡκῶλ ςπρῆο ηὰ ζθόηε. 

 

Ἀξεηεθόξε, θαὶ εζπκπάζεηε Πάηεξ, κηκεηὰο ζῆο ἀθάηνπ 

ἀγάπεο, δεῖμνλ ηνὺο ηηκῶληαο, Φηιάξεηε ζὴλ κλήκελ. 

 

Ῥύεζζαη πόλσλ, θαὶ ζπκθνξῶλ ἐθδπζώπεη, ηὸλ Φξηζηὸλ ζνὺο 

ἱθέηαο πακκάθαξ, εζπιαγρλίαο θέξαο, Φηιάξεηε θαὶ βάζξνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πεξεηῶλ Σε, ηνῦ λνεηνῦ θαζαηξέηηλ, λῦλ ἐρζξνῦ ἐπηζηάκελνη 

Μῆηεξ, θξάδνκέλ Σνη· ῥύνπ, ἡκᾶο αηνῦ θαθίαο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Τῶλ ἐλδεῶλ πξνζηάηα, θαὶ ηξνθεῦ πελήησλ, κὴ ἀπνζηήζῃο 

ζὸλ ἄκεηξνλ ἔιενο, ἀπὸ ηῶλ πίζηεη Φηιάξεηε λῦλ ηηκώλησλ ζε. 

 

πόκβξηδε ςόζελ, εηὸλ ἐιένπο, ζαῖο ἱθεζίαηο πξὸο Κηίζηελ 

Φηιάξεηε, ἐπὶ ηνὺο πίζηεη πξνζηξέρνληαο ηῇ ζῇ ράξηηη. 

 

Φξεζηόηεηνο ππμίνλ, θαὶ θηιαλζξσπίαο, ιεηκὼλ ηεξπλὲ θαὶ 

εῶδεο Φηιάξεηε, ηὴλ δπζσδίαλ θαθίαο κνπ ἀπνδίσμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξία Θενηόθε, Κεραξηησκέλε, ἀγάπεο πιῆζνλ θαξδίαο ηῶλ 

δνύισλ Σνπ, ηῶλ θαζ’ ἑθάζηελ ζπεπδόλησλ ηῇ ἀληηιήςεη Σνπ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

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

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ἐιεήκνλνο βηνηῆο, θέξαο θαὶ ἀγάπεο, πξὸο πιεζίνλ 

θαὶ πξὸο Θεόλ, ἀθξέκσλ Ὁζίσλ, Φηιάξεηε θαηδξόηεο, θαὶ ηῶλ 

Γηθαίσλ πάλησλ, ἔκςπρνλ ἄγαικα. 

 

Πινῦηόλ ζνπ δηέλεηκαο ηνῖο πησρνῖο, ὁινζύκσο Πάηεξ, θαὶ 

νζίαλ ηὴλ ζὴλ ζνθῶο, ηνῖο ἐκπεξηζηάηνηο, θαὶ νὖζηλ ἐλ ἀλάγθαηο, 

Φηιάξεηε ἀγάπεο, ζεῖνλ ἐθηύπσκα. 

 

Φαίξνηο ἐιεῆκνλ θαὶ ζπκπαζέο, Ὅζηε ὁ ρξείαο, ζεξαπεύζαο 

ηῶλ γεγελῶλ, ηῶλ ηῇ ἀξσγῇ ζνπ, ηῇ ζείᾳ πξνζηξεμάλησλ, Φηιάξεηε 

Ἀγγέισλ, ζείσλ ὁκόδειε. 

 

Ὄιβνλ ηηκαιθέζηαηνλ ἀιεζῶο, θέθηεηαη ζὴλ θάξαλ, ἡ 

παλέλδνμνο θαὶ ιακπξά, ηῆο Ἁγίαο Λαύξαο, Μνλὴ ἐλ Καιαβξύηνηο, 

Φηιάξεηε ηὴλ ζείαλ, θαὶ ζαπκαηόβξπηνλ. 

 

Φύιαηηε ἀηξώηνπο θαὶ ἀζηλεῖο, ηῶλ βειῶλ ηνῦ πιάλνπ, ζνὺο 

ἱθέηαο ζενθηιέο, Ὅζηε θαὶ πέκςνλ, ςόζελ ηὴλ ερήλ ζνπ, Φηιάξεηε 

ηνῖο πίζηεη, ἀλεπθεκνῦζί ζε. 

 

Τνὺο ἀζπαδνκέλνπο ζνπ ηὴλ ζεπηήλ, θαὶ ἁγίαλ θάξαλ, ζθέπε 

Ὅζηε ἀθιηλῶο, θαὶ πξὸο ζπκπαζείαο, ὁδνὺο ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο, 

θαηεύζπλνλ ἀγάπεο, θιένο Φηιάξεηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ… θαὶ ην Απνιπίθηνλ ηνπ αγίνπ ή ηὰ 

Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 



[8] 

 

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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γέρνπ, ηὴλ ἱθέζηνλ ερήλ, ηαύηελ ηῶλ πηζηῶο πξνζηξερόλησλ, 

ηῇ ζείᾳ ζθέπῃ ζνπ, Ὅζηε Φηιάξεηε, Ἀγγέισλ ζύζθελε, θαὶ ηὴλ 

πάληηκνλ θάξαλ ζνπ, θαηαζπαδνκέλσλ, ειαβῶο· ἀληίιεςηο, γὰξ 

πέιεηο ἔλζεξκνο, ζθέπε, ραξκνλὴ πξνζηαζία, θαὶ παξακπζία ηῶλ 

ὄλησλ, ἐλ δεηλαῖο ηνῦ βίνπ Πάηεξ ζιίςεζη. 

 

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 πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 


