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8 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΝΧΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

ΔΙ ΣΟΝ ΑΓΙΟ Π Α Σ Α Π Ι Ο Ν 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

Φαικφο ξκβ΄ (142) Κχξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ…. 

 

Θεφο Κχξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξψ. 

Σνπο πξνζηφληαο ησ ζεπηψ ζνπ Λεηςάλσ, θαη αηηνπκέλνπο ηελ 

ζεξκήλ ζνπ πξεζβείαλ, ζαπκαηνπξγέ Παηάπηε, Παηήξ εκψλ, 

πάζεο απνιχηξσζαη, επεξείαο θαη βιάβεο, θαη παληνίσλ 

ζιίςεσλ, θαη δεηλψλ λνζεκάησλ, θαη ελ εηξήλε θχιαηηε εκάο, 

νία πξνζηάηεο εκψλ ζπκπαζέζηαηνο. 

 

Γφμα. Σν απηφ. Καη λχλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζσκελ πνηέ Θενηφθε… 

 

Ν ΦΑΛΜΟ 

Διέεζνλ κε ν Θεφο…. 

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

Πξνζηάηελ ππάξρσλ θαη πξεζβεπηήο, εκψλ πξνο ηνλ Κηίζηελ, 

θαζηθέηεπε εθηελψο, Παηάπηε, ξχεζζαη θηλδχλσλ, θαη 

πνιπηξφπσλ εκάο πεξηζηάζεσλ. 

 

Αγίσο αλχζαο ζνπ ηελ δσήλ, εκάο αγηάδεηο, θαη ιπηξνχζαη 

πάζεο νξγήο, ηε εθ ηνπ αγίνπ ζνπ Λεηςάλνπ, πξνεξρνκέλε 

Παηάπηε ράξηηη. 

 

Θεξάπσλ Κπξίνπ σο αιεζήο, ζεξάπεπζνλ Πάηεξ, ηαο νδχλαο 

ησλ θαξδηψλ, θαη ηαο ησλ ζσκάησλ αιγεδφλαο, ησλ 

πξνζηφλησλ ζεξκψο ηε πξεζβεία ζνπ. 
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                                    Θενηνθίνλ. 

Χο Μήηεξ ηνπ πάλησλ Γεκηνπξγνχ, θαη ηεο επζπιαγρλίαο, 

αλεμάληιεηνο ζεζαπξφο, ζπιαγρλίζζεηη Κφξε ηνηο ζνηο 

δνχινηο, θαη ηελ θαη’ άκθσ πγείαλ πξπηάλεπζνλ. 

 

                          Χδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ννεξψο επνπηεχσλ, σο ζπκπαζήο ζηε, ηαχηελ ηελ αγίαλ 

Μνλήλ ζνπ, ηελ θαηαθεχγνπζαλ αεί ηε ζθέπε ζνπ, κε 

δηαιίπεο Θεφθξνλ, εμ απηήο παλ ζθάλδαινλ πφξξσ 

πνηνχκελνο. 

 

Ζ αγία ζνξφο ζνπ, αγηαζκφλ Άγηε, Πλεχκαηη Αγίσ βιπζηάλεη 

θαζαγηάδνπζα, εκψλ ηα πξφζσπα, θαη ηαο ςπράο Θενθφξε, 

θαη παζψλ θαζαίξνπζα άπαληα βφξβνξνλ. 

 

Με ειιίπεο πξεζβεχεηλ, ππέξ εκψλ ζηε, δνχλαη ησλ 

πηαηζκάησλ ηελ ιχζηλ, θαη απνιχηξσζηλ, πάζεο ζηελψζεσο, 

θαη ζιηβεξψλ ησλ ηνπ βίνπ, ηνηο πηζηψο πξνζηξέρνπζη ηε 

 

                                    Θενηνθίνλ. 

Απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηνλ ηνπ παληφο αίηηνλ, θαη κεηά ηνλ 

άθξαζηνλ ηφθνλ, Παξζέλνο κείλαζα, αγλφλ κε θχιαηηε, ςπρή 

λνί θαη θαξδία, κφλε Αεηπάξζελε, πάλησλ βνήζεηα. 

 

Γηάζσζνλ πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσλ ησλ ελ βίσ, ηνπο ελ 

πίζηεη ηε ζε πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, θαη ζε ηηκψληαο, 

Παηάπηε Θενθφξε. 

 

Δπίβιεςνλ…. 

 

                     Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβεία ηε ζε, Παηάπηε καθάξηε, ελ πίζηεη ζεξκή, ε πνίκλε 

ζνπ πξνζηξέρνπζα επεξεηψλ ηνπ φθεσο, θαη ζθαλδάισλ 
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πηθξψλ απαιιάηηεηαη˙ ή δίδνπ επζηάζεηαλ δσήο, θαη ζείαο 

αγάπεο πχξ ην άυινλ. 

 

                     Χδή δ’. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

πκπαζψο ίδε Άγηε, ηνπο ελ επιαβεία ηε ζεία ζήθε ζνπ, 

παξεζηψηαο ψ Παηάπηε, θαη παξάζρνπ ηνχηνηο ηα αηηήκαηα. 

 

Παζεκάησλ ηνλ θαχζσλα, θαη αζζελεηψλ ηελ θιφγα 

θαηάζβεζνλ, δξφζσ Πάηεξ ηεο ζεο ράξηηνο, θαη ραξάλ 

παξάζρνπ ηνηο ηθέηαηο ζνπ. 

 

Απφδησμνλ Άγηε, ηνλ θαηά ηεο Μάλδξαο ζνπ σξπφκελνλ, 

λνεηφλ ερζξφλ θαη βχζηνλ, ηελ ζελ επινγίαλ ηαχηε 

δσξνχκελνο. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 

Σνλ Θεφλ φλ εθχεζαο, Άρξαληε Παξζέλε δη’ αγαζφηεηα, 

θαζηθέηεπε δσξήζαζζαη, ησλ πιεκκειεκάησλ εκίλ άθεζηλ. 

 

                            σδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Άλσζελ εκάο, ηα ζα ηέθλα Πάηεξ ζηε, κε ειιίπεο επηβιέπεηλ 

παηξηθψο, θαη παξέρεηλ ηελ εηξήλελ ηαηο ςπραίο εκψλ. 

 

Πιήξνπ ζπκπαζψο, ηαο αηηήζεηο Πάηεξ ζηε, ησλ ηε Μάλδξα 

ζνπ Παηάπηε, αεί ζπξξεφλησλ, παληαρφζελ κεηά πίζηεσο. 

 

Ίαζηλ ςπρψλ, θαη ζσκάησλ αλαθαίληζνλ, εθ ηεο ζήθεο ζνπ 

ιακβάλνκελ αεί˙ δηα ηνχην σο πξνζηάηελ επθεκνχκέλ ζε. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 

Έρνπζα πνιιήλ, παξξεζίαλ πξνο Θεφλ έηεθεο, νία Μήηεξ 

ηνχηνπ Κφξε αιεζήο, θαζηθέηεπε ζσζήλαη ηαο ςπράο εκψλ. 
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                               Χδή ο’. Σελ δέεζηλ. 

Ρπζζήλαη πεηξαηεξίσλ ηνπ βίνπ, θαη ηπρείλ εκάο γαιήλεο 

βαζείαο, θαη επζπιαγρλίαο ξαλίδαο ηεο ζείαο, εκίλ δνζήλαη 

ηνλ Κηίζηελ ηθέηεπε, Παηάπηε ζαπκαηνπξγέ, Γεξαλείσλ ππξζφο 

ν αθνίκεηνο. 

 

Τπάξρσλ πιήξεο θσηφο νπξαλίνπ, σο ζεξάπσλ ηνπ Θενχ 

ζενθφξνο, ηνλ ζθνηαζκφλ ησλ παζψλ εκψλ ιχζνλ, θαη  

απαζείαο εκέξαλ επθξφζπλνλ, αλάηεηινλ εκίλ ζνθέ, 

θσηνθφξνηο ιηηαίο ζνπ πξνο Κχξηνλ. 

 

Οπξάληνλ αιεζψο επσδίαλ, ε ζνξφο ηνπ ζνπ Λεηςάλνπ 

παξέρεη, θαη δπζσδίαλ παζψλ αθαζάξησλ, θαη πνλεξίαο 

δηψθεη ηα πλεχκαηα, ε πξνζηφληεο επιαβψο, πάζαλ ράξηλ 

θαξπνχκεζα Άγηε. 

 

                                         Θενηνθίνλ. 

Τςίζηνπ πεξηθαλέζηαηε ζξφλε, Παληεπιφγεηε Αγλή Θενηφθε, 

εθ θαησηάηνπ κε ιάθθνπ πηαηζκάησλ, πξνο κεηαλνίαο δσήλ κε 

αλάγαγε, θαη ζψζφλ κε επηθνξάο, ησλ θαθίζησλ δαηκφλσλ 

Παλάκσκε. 

 

Γηάζσζνλ, πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσλ ησλ ελ βίσ ηνπο ελ 

πίζηεη ηε ζε πξεζβεία πξνζηξέρνληαο, θαη ζε ηηκψληαο 

Παηάπηε Θενθφξε. 

 

Άρξαληε… 

 

                Ήρνο β’. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σε θξαηαηά πξνζηαζία ζνπ ζπεχδνληεο, σο εηο ιηκέλα 

γαιήληνλ ζηε, θπκάησλ ηνπ βίνπ ιπηξνχκεζα, θαη πάζεο 

δάιεο δεηλψλ πεξηζηάζεσλ˙ δην ηελ ζελ ράξηλ θεξχηηνκελ. 
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Πξνθείκελνλ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ Οζίνπ απηνχ. 

ηίρ. Μαθάξηνο ν αλήξ ν θνβνχκελνο ηνλ Κχξηνλ… 

Δπαγγέιηνλ Οζηαθόλ  θαηά Μαηζαίνλ. 

 

Γόμα. Σαηο ηνπ Οζίνπ… 

Καη λύλ. Σαηο ηεο Θενηφθνπ… 

ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο θαηά ην κέγα έιεφο ζνπ… 

 

                   Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Μέγαλ αληηιήπηνξα, θαη βνεζφλ ελ αλάγθαηο, έρνληεο ζε ζηε, 

πάληνηε πξνζηξέρνκελ ηε ζε ράξηηη˙ πάζη γαξ παξέρεηο, ηεο 

ζεο βνεζείαο, ηα ζσηήξηα γλσξίζκαηα, δεηλψλ ιπηξνχκελνο, 

θαη νδπλεξψλ πεξηζηάζεσλ, ηα ηέθλα ζνπ εθάζηνηε, θαη ηνπο 

ησ ιεηςάλσ ζνπ ζπεχδνληνο. Αιιά κε ειιίπεο, εκάο 

επεξρνκέλσλ ζπκθνξψλ, απνιπηξνχζζαη Παηάπηε, νία 

ζπκπαζέζηαηνο. 

 

                  Χδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο . 

Αλσηέξαλ εθ πάζεο, ραιεπήο επηλνίαο ηνπ πνιεκήηνξνο, 

Παηάπηε πακκάθαξ, ηελ Μάλδξα ζνπ ζπληήξεη, ηελ σο κέγα 

πξνζθχγηνλ, θαηαπινπηνχζαλ ζνθέ, ην ζείνλ Λείςαλφλ ζνπ. 

 

Μεηά πίζηεσο πιείζηεο, θαη πνιιήο επιαβείαο Πάηεξ ηνπο 

ήθνληαο, Μνλή ζνπ ηε αγία, δέρνπ ελ επκελεία, νία πιήξεο 

ρξεζηφηεηνο, θαη δίδνπ ηνχηνηο ζνθέ, ηαο παηξηθάο ζνπ 

δφζεηο. 

 

Ζ πξεζβεία ζνπ Πάηεξ, νρπξψηαηνλ ηείρνο θαη κέγα ζηήξηγκα, 

γελέζζσ ηνηο ζνηο δνχινηο, απείξγνπζα εθφδνπο, ραιεπάο, 

ηνπ αιάζηνξνο, ηνπ καηλνκέλνπ αεί, θαηά ησλ ηθεηψλ ζνπ. 

 

                                        Θενηνθίνλ. 

Νεθξσζείο ηε θαθία, ζνη πξνζθεχγσ Παξζέλε, ζεξκνίο ελ 

δάθξπζηλ˙ άιι’ σο δσήλ ηεθνχζα, Υξηζηφλ ηνλ Εσνδφηελ, ηελ 
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θαξδίαλ κνπ δψσζνλ, θαη ιάκπξπλφλ κνπ ηνλ λνπλ, θσηί ηεο 

κεηαλνίαο. 

 

                               Χδή ε’. Σνλ Βαζηιέα. 

Γέξαο θαη πινχηνλ, θαη ζεζαπξφλ αθζαξζίαο, ην ζνλ Λείςαλνλ 

ε ζε Μνλή πινπηνχζα, εμ απηνχ ιακβάλεη, ραξάλ θαη 

επθξνζχλελ. 

 

Έπηδε Πάηεξ, εμ νπξαλίσλ αςίδσλ, θαη επάθνπζνλ εκψλ ησλ 

ηθεηψλ ζνπ, ησλ επηδεηνχλησλ, ηελ ζελ επηζηαζίαλ. 

 

Ρψζηλ παξάζρνπ, θαηά ςπρήλ ηε θαη ζψκα, ηνηο πξνζηξέρνπζη 

ησ ζείσ ζνπ Λεηςάλσ, θαη ηελ ζελ αηηνχζη, Παηάπηε 

πξεζβείαλ. 

 

                                      Θενηνθίνλ. 

Αγλή Παξζέλε, θφζκνπ παληφο πξνζηαζία, πξνζηαηεχνπζα κε 

παχζε ησλ ζσλ δνχισλ, θαζ’ εθάζηελ ψξαλ, άρξη ηεξκάησλ 

βίνπ. 

 

                         Χδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

θελάο ηαο νπξαλίνπο, ζπλ Αγγέισλ δήκνηο, πεξηπνιεχσλ 

Παηάπηε Άγηε, ππέξ εκψλ εθδπζψπεη ηνλ Παλνηθηίξκνλα. 

 

Ηάηξεπζνλ πακκάθαξ, ηαο εκψλ θαξδίαο, ηαο πιεγσζείζαο ησ 

βέιεη ηνπ φθεσο, ηε ράξηηί ζνπ επθξαίλσλ εκάο Παηάπηε. 

 

Μεηφρνπο εκάο δείμνλ, κεηά ηέινο Πάηεξ, νία παηήξ ηα ζα 

ηέθλα Παηάπηε, ηεο ηνπ Υξηζηνχ βαζηιείαο ηαηο ζαηο δεήζεζη. 

 

Ο κέγαο εκψλ ξχζηεο, θαη ζεξκφο πξνζηάηεο, ελ πάζε ψξα 

Παηάπηε ζηε, κε δηαιίπεο θπιάηηεηλ εκάο δεφκεζα. 
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                                     Θενηνθίνλ. 

Τςίζηνπ ραίξε Μήηεξ, Κεραξηησκέλε, ηεο ατδίνπ ραξάο 

θαηαμίσζνλ, ηνπο νιηθψο αθνξψληαο πξνο ζε Παλάκσκε. 

 

Σν Άμηόλ εζηίλ θαη ηα Μεγαιπλάξηα. 

 

Λνπηξαθίνπ ζηέθαλνο θαη ηηκή, ηεο πδξσπηθίαο, θαη θαξθίλνπ 

ζεξαπεπηά, Παηάπηε Θεφθξνλ, ησλ Γεξαλείσλ δφμα, πξέζβεπε 

ησ Κπξίσ ππέξ ησλ δνχισλ ζνπ. 

 

Σνλ ελ πνιηηεία αγγειηθή, ιάκςαληα ελ θφζκσ, σο αζηέξα 

πεξηθαλή, θαη ζαπκάησλ ράξηλ, ζεφζελ εηιεθφηα, Παηάπηνλ 

ηνλ κέγαλ χκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Γχλακηλ παηήζαο ηελ ηνπ ερζξνχ, αζθήζεη ζπληφλσ, θαη 

θξνλήκαηη θαξηεξψ, ιακπξψο εδνμάζζεο, Παηάπηε ηξηζκάθαξ, 

θαη ζψδεηο εθ θηλδχλσλ ηνπο πξνζηφληαο ζνη. 

 

Υαίξνηο ηεο Αηγχπηνπ ζείνο βιαζηφο, ραίξνηο Γεξαλείσλ, 

ζενδψξεηνο ζεζαπξφο˙ ραίξνηο Λνπηξαθίνπ, θαη πάζεο 

Κνξηλζίαο, αληίιεςηο θαη θιένο Πάηεξ Παηάπηε. 

 

Υάξηλ αλαβιχδεη ε ζε ζνξφο, θαη ηάηαη πάζε, θαη επθξαίλεη 

πάζαλ ςπρήλ˙ φζελ πξνζηφληεο, απηή κεη’ επιαβείαο, 

αγηαζκνχ ηνπ ζείνπ, Πάηεξ πιεξνχκεζα. 

 

Γίδνπ ηα αηηήκαηα ζπκπαζψο, ηνηο απαληαρφζελ, πξνζηνχζη 

πίζηεη ζεξκή, ηε ζεπηή Μνλή ζνπ, Παηάπηε πακκάθαξ, 

ηψκελνο ηνπο πφλνπο ςπρήο θαη ζψκαηνο. 
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Μέγαλ ζε πξνζηάηελ ε ζε Μνλή, έρνπζα πακκάθαξ, πάζεο 

ξχεηαη πξνζβνιήο˙ ήλ αεί εθ πάζεο, καλίαο ηνπ Βειίαξ, 

αιψβεηνλ ζπληήξεη Πάηεξ Παηάπηε. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ… 

 

Σξηζάγηνλ… 

 

                          Σν Απνιπηίθηνλ. Ήρνο α’. 

Γεξαλείσλ ην θιένο, Κνξηλζίαο ην θαχρεκα, θαη Μνλαδνπζψλ 

λπλ πξνζηάηεο, αλεδείρζεο Πάηεξ Παηάπηε. Αζθήζεζη 

λεζηείαηο πξνζεπραίο, λπλ έρεηο παξξεζίαλ πξνο Θεφλ, 

αδηαιείπησο ηθεηεχεηλ ππέξ εκψλ, ησλ θαηαθξίησλ δνχισλ 

ζνπ. Γφμα ησ δνμαζζέληη δηα ζνπ, δφμα ησ ζε εληζρχζαληη, 

δφμα ησ θσηίζαληη εκάο δηα ηεο ζεο αζθήζεσο. 

                                  40 Κύξηε ειέεζνλ 

                             Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Πάζεο ηνπ ερζξνχ επηβνπιήο, θαη επηθνξψλ θαη θηλδχλσλ θαη 

πεξηζηάζεσλ. Άγηε Παηάπηε, ηε αληηιήςεη ζνπ, αβιαβείο εκάο 

θχιαηηε, άθεζηλ πηαηζκάησλ, άπαζηλ αηηνχκελνο, παξά Υξηζηνχ ηνπ 

Θενχ, έρσλ πξνο απηφλ παξξεζίαλ˙ ψ κε δηαιίπεο πξεζβεχσλ, ίλα 

βίνλ ήζπρνλ δηάγσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξφζδεμαη…. Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ….  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


