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2 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ  

ΑΓΙΟΤ ΠΟΡΦΤΡΙΟΤ  
 

 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ ἱεξέσο ἀξρόκεζα ηνῦ ΡΜΒ΄ ςαικνῦ. 
Κύνζε, εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ ιμο, Καὶ εὐεὺξ εἰξ ἦπμκ δ΄. 

Θεὸξ Κύνζμξ ηαὶ ἐπέθακεκ ἡιῖκ(ηεηνάηζξ ιεηα ηςκ ζημίπςκ) 

 

                    Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῶ ὑπδνέηῃ ημῦ Φνζζημῦ Πμνθονίῳ, πανζηςεέκηζ δςνεαῖξ ἐλαζζίαζξ, 

πνμζείπςιεκ δεόιεκμζ ἐη αάεμοξ ροπῆξ· ἅβζε Πμνθύνζε, ηαπεζκκ ὁ 

πνμζηάηδξ, θύηνςζαζ δεόιεεα, παηνζηῇ ζμο πνεζαείᾳ, πάζδξ 

ἀκάβηδξ, κόζςκ ηαὶ δεζκκ, ημὺξ αἰημοιέκμοξ ηὴκ πάνζκ ηὴκ εείακ 

ζμο. 

 

Γόμα… Ὅκνηνλ. 
Εὐανεζηήζαξ ηῶ Φνζζηῶ ἐκ ηῶ ηόζιῳ, ιεηὰ ἀββέθςκ θςηεζκκ 

ζοβπμνεύεζξ, ιεε’ ὧκ ηὸκ αἶκμκ ἄθδηημκ πνμζθένεζξ ηῶ Θεῶ, 

ὅζζε Πμνθύνζε, ιύζηα ηκ ἀπμῤῥήηςκ, ἀπμηνύθςκ βκώζηα ηε 

ιοζηδνίςκ ααεέςκ, ἃ δζμνᾶκ ζμζ ἔδςηε Φνζζηόξ, ανααεύςκ, πάηεν, 

ηὴκ ζὴκ ηαεανόηδηα. 

 

Καὶ λῦλ… Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζζςπήζμιέκ πμηε, Θεμηόηε…, 

 

Δἶηα ηὸλ Ν΄ Φαικόλ. 

Ἐθέδζόκ ιε, ὁ Θεόξ… 

 

Ὁ Κακώκ, μὗ ἡ ἀηνμζηζπίξ· 

Πμῦ ηαηαθύβς; Πμνθονίμο ζηέπῃ. Εὐαββέθμο. 

 

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

 

Πμθθμῖξ ζοκεπόιεκμξ πεζναζιμῖξ, πνὸξ ζὲ ηαηαθεύβς, ὡξ ιεζίηῃ 

πνὸξ ηὸκ Θεόκ· εἰνήκεοζμκ, πάηεν, ηὴκ γςήκ ιμο ηαὶ παῦζμκ ζάθμκ 

ἀεθίαξ ηανδίαξ ιμο. 
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O῾ζίςξ ἀκύζαξ ζμο ηὴκ γςήκ, 

εὐπαῖξ ζμο κῦκ εὗνεξ κπαῤῥδζίακ πνὸξ ηὸκ Θεόκ· 

πνὸξ Ὃκ ιεζζηεύςκ ἀζεεκμῦκηαξ ἰᾶζαζ, πάηεν, ηαὶ θύεζξ κμζήιαηα. 

 

ικκ ηὸκ Σςηῆνα ἐκ μὐνακμῖξ θνμονμῖξ ηὰξ ιμκάξ ζμο 

ἐκ ηῶ Ἄεῳ ηαὶ Ἀηηζηῇ, πανέπςκ ηὴκ πάνζκ ημῖξ ζμῖξ ηέηκμζξ 

ημῦ ἐηκζηᾶκ ηὰ δαζιόκςκ θνοάβιαηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καοζμηαθοαίςκ ηὸκ ἀεθδηὴκ ηαὶ ηὴκ Θεμηόημκ 

ἀκοικήζςιεκ ἐκ ᾠδαῖξ, πνεζαεύεζκ αἰημῦκηεξ πνὸξ Σςηῆνα 

ηαὶ αμδεεῖκ ἐκ ηζκδύκμζξ ηαὶ εθίρεζζ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

 

Ἀβαθθόιεκμζ πάκηεξ, ὡξ ἐκ πμνῶ, ηνάγμιεκ ζμῦ ημὺξ ἄεθμοξ, 

πάηεν, αἰκμῦκηεξ ηαὶ ημὺξ ἀβκάξ ζμο ηαηὰ ημῦ ἄνπμκημξ ηκ 

ἀηαεάνηςκ πκεοιάηςκ, μὗ ιακίαξ, ὅζζε, ζῶγε ὑικμῦκηάξ ζε. 

 

Ταπεζκώζεςξ ἄηναξ, ὑπαημῆξ πνόηοπμκ ὄκηςξ ἀζημοιέκςκ ἐβέκμο 

ὄνεζ ἐκ Ἄεςκζ ηαὶ εἰξ ηὴκ Εὔαμζακ, ἐκ ηῇ ιμκῇ Φαναθάιπμοξ· 

ὅεεκ πάνζκ ἔθααεξ πθήηηεζκ ημὺξ δαίιμκαξ. 

 

Ἀπμννήηςκ ηὸκ ιύζηδκ, εαοιαημονβὸκ ὅζζμκ, πάζδξ Ἀηηζηῆξ ηὸκ 

πνμζηάηδκ πάκηεξ δμλάζςιεκ, ὕικμζξ ἐλαίνμκηεξ, ηκ πανζζιάηςκ 

ηὸ πθῆεμξ, δζ’ ὧκ ὁ Πανάηθδημξ ημῦημκ ἐηόζιδζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Φοθαηηήνζμκ πάκηςκ ἀπὸ δεζκκ, εθίρεςκ, ζὺ ὑπάνπεζξ ιόκδ, 

Πανεέκε θνμύνεζ ὑικμῦκηάξ ζε ἐκ ηῶ ἐθέεζ ζμο, πνεζαείαζξ ημῦ 

Πμνθονίμο, πακεθθήκςκ Γένμκημξ, πακηεθεήιμκμξ. 

 

Γηάζσζνλ ἀπό ηζκδύκςκ ημὺξ δμύθμοξ ζμο, εεῖε Πάηεν, 

ημὺξ ηὴκ ζὴκ ἐκ δεζκμῖξ αἰημῦκηαξ αμήεεζακ 

ηαὶ δίςλμκ ἄβπμξ ηαὶ ἀηδδίακ. 

 

Ἐπίβιεςνλ… 

. 
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Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Φοθάλαζ ἡιᾶξ δεόιεεα ἐη εθίρεςκ, ηδνῆζαζ πζζημὺξ ηῇ πίζηεζ ημῦ 

Φνζζημῦ ἡικ, Πμνθύνζε ὅζζε, ηῆξ Εὐαμίαξ ἅβζμκ αθάζηδια, 

ηῆξ Ἐηηθδζίαξ ηαύπδια ζεπηὸκ ηαὶ πάκηςκ ὁζίςκ ἐβηαθθώπζζια. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

 

ρςεεὶξ ἐκ παθαίζιαζζ πνὸξ ηὸκ θεμκενὸκ ηκ ἀκενώπςκ 

ηύνακκμκ, εεῖμκ ζηέθμξ, πάηεν, ἔθααεξ κζηδηὴξ πνμαὰξ ὡξ 

ὡναζόηαημξ. 

 

 

Γέναξ πόκμζξ ζμο δέδμηαζ ηὸ δζενιδκεύεζκ ζε ηὰ ιοζηήνζα, 

ηαὶ ηὰ ιέθθμκηα πνμαθέπεζκ ζε ηαὶ ἰᾶζεαζ πάκηα ηὰ κμζήιαηα. 

 

Ὦ ηαζκὰ ηαὶ εαοιάζζα ηὰ ηῇ πάνζηί ζμο ηεναημονβμύιεκα! 

Πμίμζξ θόβμζξ ὕικμοξ πθέλς ζμζ; Δεζθζ, ὦ πάηεν, ηαὶ ἐλίζηαιαζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Πακαβία ιμο Δέζπμζκα, ηκ ἀββέθςκ εαῦια ηὸ ἀηαηάθδπημκ, 

ὑικῳδεῖκ ζε ηαηαλίςζμκ ημῦ Σςηῆνμξ πάκηςκ ηὴκ βεκκήηνζακ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

 

Ῥζζκ ἐκ δεζκμῖξ ζέ, Πμνθύνζε, ηεηηήιεεα, ζμὶ πνμζθεύβμκηεξ 

εενιαῖξ ἐκ πνμζεοπαῖξ, ὡξ ιεζίηῃ πνὸξ Θεὸκ ηὸκ πακμζηηίνιμκα. 

 

Φύθαλμκ ἡιᾶξ ημὺξ ηζικηάξ ζε, Πμνθύνζε, πμνδβκ ηῆξ ιανηονίαξ 

ημῦ Φνζζημῦ ηὴκ πνμαίνεζζκ ηαὶ γέζζκ εείαξ πίζηεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ὕικμκ ζμζ, Ἁβκή, εὐθνμζύκςξ ἀκαιέθπμιεκ, ηκ ἀββέθςκ μὖζακ 

ὄκηςξ βθοηαζιόκ, ηαὶ πζηνίακ Εὔαξ θύζαζακ ηῶ ηόηῳ ζμο. 
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ᾨδὴ Ϛ΄. Σὴλ δέεζηλ. 

 

Ῥςκκύιεεα ηαῖξ εὐπαῖξ ζμο, ὅζζε, ηαὶ ροπὰξ εἰξ μὐνακμὺξ 

ἀκορμῦιεκ, ὑπμιμκὴκ ηαὶ ἀκδνείακ πθμοημῦκηεξ ἐκ πεζναζιμῖξ ηαὶ 

δεζκαῖξ ἐπζεέζεζζ, Πμνθύνζε, πάηεν ἡικ· ὅεεκ πάκηεξ ημζκῇ 

ἀκοικμῦιέκ ζε. 

 

Ἰώιεκμξ πᾶζακ κόζμκ, ὅζζε, ἀβαπᾶκ ἡιᾶξ Σςηῆνα ηεθεύεζξ ὅθῃ 

ροπῇ, ηαὶ κμΐ, ηαὶ ηανδίᾳ, ηαὶ πνὸξ Αὐηὸκ ἀκαπέιπεζκ ηὴκ δέδζζκ, 

ὅηζ Αὐηὸξ πνμκμδηὴξ ηαὶ ἡικ ἀκηζθήπηςν βεβέκδηαζ. 

 

Ὁθόθςημξ ἡ ζεπηή ζμο, ὅζζε, ηεθαθή, πάνζηζ εείᾳ ἐθάκδ ηὸκ εεῖμκ 

ιύζηδκ Φνζζημῦ πνμδδθμῦζα ηῇ πνμζεθεμύζῃ βοκῇ πνὸξ 

πνμζηύκδζζκ, πθδνώζαζα ἐη εαοιαζιμῦ ηὴκ ροπὴκ ηαύηδξ, ιάηαν 

Πμνθύνζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

ικμῦκηέξ ζε, Θεμηόηε Ἄπνακηε, ηὰξ ροπὰξ ἡικ βαθήκδξ 

πθδνμῦιεκ, ηῇ ημῦ Υἱμῦ ζμο ἀβάπῃ εαῤῥμῦκηεξ ηαὶ ιδηνζηαῖξ ζμο 

πνεζαείαζξ ἐθπίγμκηεξ, δεόιεκμζ ἐπζηοπεῖκ παναδείζμο ηενπκμῦ 

ἀπμθαύζεςξ. 

 

Δζάζςζμκ ἀπὸ ηζκδύκςκ, Πμνθύνζε, ζμὺξ ἱηέηαξ ηαὶ πανάζπμο ηῇ 

ζῇ ιμκῇ αμήεεζακ, ὅζζε, ὡξ ἔπςκ πνὸξ Κύνζμκ παῤῥδζίακ. 

 

Ἄπνακηε,… 

. 

                  Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 
Σηεκαγόκηςκ πάκηςκ ἡ πανάηθδζζξ βέβμκαξ, ηθμκμοιέκςκ ἐκ 

πίζηεζ, ημῖξ εαύιαζζ ζηήνζβια. Ὅεεκ πάκηεξ πνὸξ ηὴκ ζὴκ πάνζκ 

ζπεύδμιεκ πζζημὶ πμθθῆξ δέλαζεαζ ζῆξ ἀνςβῆξ ἐκ ηῶ πεθάβεζ ηῆξ 

γςῆξ ηαὶ ηῇ γάθῃ ηκ εθίρεςκ. Δίδμο ἡιῖκ ὑβείακ, ροπῆξ ηε ηὴκ 

εὐνςζηίακ, εὐπαῖξ ζμο, πάηεν, πνὸξ Θεόκ, ἱηεηεύμιεκ μἱ δμῦθμί ζμο. 

 

 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ αὐηνῦ. (β΄) 

ηίρ. Σνῖο ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῇ γῇ αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Εὐαββέθζμκ ηαηὰ Μαηεαῖμκ (ζα΄ 27-30). 
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Γόμα… Ταῖξ ημῦ ζμῦ Ὁζίμο … 

 

Καὶ λῦλ… Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο…. 

 

 

 

 

 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο νπ θαὶ 

θαηὰ ηὸ πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ νπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ.  
 

Καοζμηαθοαίςκ ηε ημῦ ὄνμοξ Ἄεςκμξ ιύζηδκ, 

ιμκαπκ ηὸ ζέικςια, ἱενέςκ πάκηζιμκ ἐβηαθθώπζζια, 

ἰαηνὸκ ἄνζζημκ, ὀνθακκ παηένα, ηκ πζπηόκηςκ ζε ἀκόνεςζζκ 

ἔβκςιεκ, ὅζζε, ηαὶ ηκ δαζιμκόκηςκ ηὴκ θύηνςζζκ· βαθήκδξ ἡιῖκ 

πνόλεκμκ ηαὶ πανᾶξ ιεβάθδξ ηὸκ αἴηζμκ. Ὅεεκ ζμζ αμιεκ· 

ιὴ παύζῃ ἐπζζηέπηεζεαζ ἡιᾶξ, ἰᾶζεαζ, πάηεν Πμνθύνζε, 

ηαὶ θοθάηηεζκ δμύθμοξ ζμο. 

 

                     ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Ἐκ ἁπθόηδηζ ὅθδκ ηὴκ γςήκ ζμο δζῆθεεξ ηαὶ ὑπδνέηδζαξ Θεῶ ηε ηαὶ 

ἀκενώπμζξ, κοηηόξ ηε ηαὶ ἡιέναξ πνμζεοπόιεκμξ, ὅζζε, ηαὶ θένςκ 

πόκμοξ ἠικ, Πμνθύνζε, παιιάηαν. 

 

 

Παηνζηήκ ζμο πνεζαείακ, ἐηγδημῦιεκ, ηνζζιάηαν, πνὸξ ηὸκ Θεὸκ 

ἡικ, ἵκα δζαζςειεκ ηζκδύκςκ ηαὶ ιακίαξ πμκδνμῦ πμθειήημνμξ, 

εαῤῥμῦκηεξ, πάηεν, ηῇ ζῇ ιεβάθῃ εὐζπθαβπκίᾳ. 

 

Ἠβαπήεδξ ὑθ’ ὅθςκ, ὡξ ἀβάπδκ πδβάγςκ ηαὶ πθδιιονκ ἡιᾶξ, 

πθδβάξ ηε εεναπεύςκ, δαζιόκζα ἐηαάθθςκ, ηαὶ ἐη πόκςκ 

θοηνμύιεκμξ, πανέπςκ πάνζκ δ’ ἀεὶ ημῖξ αἰημοιέκμζξ πᾶζζ. 

 

                                  Θενηνθίνλ. 

 

Εὐβκςιόκςξ ὑικμῦιεκ Σέ, Πανεέκε ηαὶ ιῆηεν Θεμπανίηςηε, 

ὡξ ηέλαζακ ηῶ ηόζιῳ Σςηῆνα ἀπεζνάκδνςξ ηαὶ Θεὸκ 

Πακμζηηίνιμκα, πνὸξ ὃκ πνεζαεύεζξ ἀεὶ ζςεῆκαζ ημὺξ ἀκενώπμοξ. 
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                  ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

. 

πὲν ὑβείαξ ηαὶ ζςηδνίαξ ημῦ ηόζιμο 

ηὰξ εὐπάξ ζμο Φνζζηῶ ζὺ πνμζάβεζξ, ὅεεκ ζε ὑικμῦιεκ, 

Πμνθύνζε, εεόθνμκ. 

 

Ἁιανηζκ ιμο Σὺ ηὴκ πθδεὺκ ἄθεξ, Σηεν, 

Πμνθονίμο εενιαῖξ ἱηεζίαζξ, ηαὶ ἐκ ιεηακμίᾳ 

ηὸκ αίμκ ιμο πανάζπμο. 

 

Γαθήκδκ δίδμο ηνζηοιζγμύζῃ ηανδίᾳ, ηκ δεζκκ ηὰξ ὀδύκαξ 

πναΰκςκ πάνζηί ζμο, πάηεν, 

ηαικόκηςκ εὐενβέηα. 

 

                               Θενηνθίνλ. 

 

Γέβμκαξ ιήηδν, ἐκ πανεεκίᾳ ηεθμῦζα, ηὸκ Θεὸκ ηαὶ Σςηῆνα 

ηεημῦζα, ὃκ ἐηδοζςπμῦζα, ηζκδύκςκ ζῴγεζξ πάκηαξ. 

 

                          ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

 

Ἐθέδζμκ ἱηέηαξ ηαὶ πνμζπίπημκηάξ ζμζ ηὴκ εὐζπθαβπκίακ ηὴκ ζὴκ 

ἀκαιέκμκηαξ, πανέπςκ πάνζκ, ὑβείακ 

ηαὶ ηὴκ ιεηάκμζακ. 

 

Λαθήζαξ ὁ ηςθόξ ζμζ ηὴκ εὐπανζζηίακ, ὡξ δζὰ ζμῦ ζεζςζιέκμξ, 

πνμζέθενε, ηκ ζοββεκκ εαοιαγόκηςκ ηαὶ πνμζηοκμύκηςκ ζε. 

 

Ὁ  κέμξ ἐκ ὁζίμζξ ηαηαπθήηηεζξ πάκηαξ ηεναημονβίαζξ ζμο, πάηεν 

Πμνθύνζε, ἑθηύζαξ ἄκςεεκ πάνζκ ηῇ ηαπεζκώζεζ ζμο. 

 

                                 Θενηνθίνλ. 

 

ικμῦιέκ ζε Πανεέκε, Κεπανζηςιέκδ, ὡξ ηὴκ ἐθπίδα ηῶ ηόζιῳ 

δςνήζαζακ, ηεημῦζα πᾶζζ Σςηῆνα Θεὸκ ηαὶ ἄκενςπμκ. 
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Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ… 

 

Φαίνμζξ ηκ ὁζίςκ ἡ ηαθθμκὴ ηαὶ ηκ ἀζημοιέκςκ ὁδδβὸξ ηαὶ 

ὑπμβναιιόξ. Φαίνμζξ ἱενέςκ ηὸ ζηέθμξ ηαὶ ἡ δόλα, 

Πμνθύνζε ηνζζιάηαν, Ἄεςκμξ ηαύπδια. 

 

Χάθθμιέκ ζμο, πάηεν, ηὰξ ἀνεηάξ, ηαπεζκμθνμζύκδκ ηαὶ ηὴκ ἄηνακ 

ὑπαημήκ, ηὴκ δζάηνζζίκ ηε ἁπθόηδηα, ἁβκείακ, ἀβάπδξ ζμο ηὸ εὖνμξ 

ηὸ ἀπνμζιέηνδημκ.  

 

Ὡξ παζδίμκ βέβμκαξ ηῇ ροπῇ, ἀικδζζηαηίακ ηαὶ ἁπθόηδηα ἐκδοεείξ, 

εείςκ πανζζιάηςκ ηὸκ πθμῦημκ ἀπμηνύπηςκ, ηῇ ἀηεκμδμλίᾳ 

πμθζηεοόιεκμξ. 

 

Δζμναηζηκ ἦζεα ημνοθή, πνμθδηκ ιεβάθςκ πθδζζέζηαημξ 

ζοββεκήξ· ἰαιαηζηκ ηε ζοκόιζθμξ ἁβίςκ, Πμνθύνζε, ἐδείπεδξ, 

Ἄεςκμξ ηόζιδια. 

 

Τῆξ Ἀπμηαθύρεςξ εεςνόξ, ηῆξ πνὸξ Ἰςάκκδκ, ἐκ ηῆ Πάηιῳ ζὺ 

βεβμκώξ, ὤθεδξ ιύζηδξ ιέβαξ ηκ εείςκ ιοζηδνίςκ, ηὰ Φενμοαεὶι 

ἐββίζαξ ηῇ ηαπεζκώζεζ ζμο. 

 

Ναοαβκ ημῦ αίμο ὤθεδξ θζιὴκ ηαὶ ηκ εθζαμιέκςκ 

ἡ πανάηθδζζξ ἡ εενιή, ηκ ἀπμθςθόηςκ πμζιὴκ ηῆξ Ἐηηθδζίαξ, 

ηαὶ ηνήκδ ἰαιάηςκ ηῆξ εείαξ πάνζημξ. 

 

Πᾶζαζ ηκ ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί… 

 

Σξηζάγηνλ… 

 

                                      Ἀπνιπηίθηνλ. 

                      Ἦρνο α΄. Σῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Τῆξ Εὐαμίαξ ηὸκ βόκμκ, Πακεθθήκςκ ηὸκ Γένμκηα, 

ηῆξ Θεμθμβίαξ ηὸκ ιύζηδκ ηαὶ Φνζζημῦ θίθμκ βκήζζμκ, Πμνθύνζμκ 

ηζιήζςιεκ, πζζημί, ηὸκ πθήνδ πανζζιάηςκ ἐη παζδόξ. Δαζιμκκηαξ 

βὰν θοηνμῦηαζ, ηαὶ ἀζεεκεῖξ ἰᾶηαζ πίζηεζ ηνάγμκηαξ· δόλα ηῶ 

δεδςηόηζ ζμζ ἰζπύκ, δόλα ηῶ ζὲ ἁβζάζακηζ, δόλα ηῶ ἐκενβμῦκηζ δζὰ 

ζμῦ πᾶζζκ ἰάιαηα. 

 

                                     40 Κύξηε ειέεζνλ 
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                           Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Πᾶζζ ημῖξ ηζιζζκ εὐθααξ ἱενὰκ ηὴκ ικήιδκ ζμο, πάηεν, ηαὶ 

δεμιέκμζξ πζζηξ δώνδζαζ ηὴκ ἴαζζκ παεκ, Πμνθύνζε· ηαὶ 

ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ ηαὶ γάθδξ ημῦ ηόζιμο θύηνςζαζ πνεζαείαζξ 

ζμο ημὺξ ζμὶ πνμζηνέπμκηαξ· ἔπεζξ βὰν πμθθὴκ παῤῥδζίακ, 

ὡξ Φνζζημῦ εενάπςκ ηαὶ θίθμξ, ιεζζηεύεζκ, ὅζζε, πνὸξ Κύνζμκ. 

 

Δέζπμζκα, πνόζδελαζ… 

. 

Τὴκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο….. 

 

      Γη’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηὲ ὁ    

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Δίζηζπμκ. 

Πμνθύνζε, θύθαηηε εενιαῖξ εὐπαῖξ ζμο 

Εὐάββεθμκ ιέθρακηα εαοιάζζά ζμο. 


