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11 Δεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ηνῦ ἐλ Ἀραΐᾳ, κ. Γεξαζίκνπ  

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τῆο ἐγθξαηείαο δηαιάκςαο ηῇ αἴγιῃ, ηνῦ Παξαθιήηνπ 

ἀλεδείρζεο δνρεῖνλ, θαὶ ηλ Ἀγγέισλ ζύζθελνο Λεόληηε, κεζ᾿ ὧλ 

θαζηθέηεπε, πάζεο ῥύεζζαη βιάβεο, θαὶ παζλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο 

ηηκληάο ζε Πάηεξ, θαὶ ηλ πηαηζκάησλ αἴηεη ἱιαζκόλ, ηνῖο 

πξνζηνῦζη, πηζηο ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὅκνηνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οθ 

ἀπνζηκελ, Δέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ.  

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο.  

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Σπλὼλ Ἀζσκάησλ ζείνηο ρνξνῖο, Λεόληηε Πάηεξ, θαζηθέηεπε 

ἐθηελο, ηὸλ πάλησλ Θεὸλ θαὶ Βαζηιέα, ἡκῖλ δηδόλαη πηαηζκάησλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

Ἡιίνπ ἀθηῖζη ηνῦ λνεηνῦ, Λεόληηε Πάηεξ, ιακπξπλόκελνο 

λνεηο, θσηὶ ηλ ἁγίσλ πξεζβεηλ ζνπ, ηὸλ ζθνηαζκὸλ ηλ παζλ 

κνπ δηάιπζνλ. 

 

Ννζνῦζη θαὶ πάζρνπζη ραιεπο, ηὴλ ἴαζηλ δίδνπ, ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ πξὸο Χξηζηόλ, θαὶ πάζεο ζθαλδάισλ ἐπεξείαο, ηνὺο 

πξνζηόληαο ζνη Πάηεξ ἀπάιιαμνλ.  
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Θενηνθίνλ. 

Λπρλία πάξρεηο ρξπζνεηδήο, θέξνπζα ἐλ θόιπνηο, ηὸ 

ἀπαύγαζκα ηνῦ Παηξόο, Παξζέλε Χξηζηὸλ ἀλεξκελεύησο, ζάξθα 

ιαβόληα ἐθ Σνῦ πὲξ ἔλλνηαλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

λ ἀζθήζεη ὁζίᾳ, πεξηθαλο ἔιακςαο· ὅζελ θαὶ ηῆο δόμεο 

Κπξίνπ, Πάηεξ ἠμίσζαη, δηὸ βνκέλ ζν,η ηῆο ηλ παζλ ἀδνμίαο, 

ιύηξσζαη Λεόληηε, ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Οἱ πξνζηξέρνληεο Πάηεξ, κεηὰ ζπνπδῆο πάληνηε, ηῇ ζῇ 

ζαπκαζηῇ πξνζηαζίᾳ, πάζεο ζηελώζεσο, ιύζηλ ιακβάλνπζη, θαὶ 

εθξνζύλεο πιεξνῦληαη, Ὅζηε Λεόληηε, ἀλεπθεκνῦληεο ζε. 

 

Ννζεκάησλ θαὶ πόλσλ, θαὶ ζπκθνξλ ιπηξώζαη, ηνὺο 

εἰιηθξηλο πξνζηόληαο, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, Πάηεξ Λεόληηε, ζὲ γὰξ 

πξνζηάηελ πινπηνῦληεο, παξὰ ζνῦ ιακβάλνκελ, ζᾶηηνλ πᾶλ αἴηεκα.  

 

Θενηνθίνλ. 

Τὸλ Θεὸλ ηλ ἁπάλησλ, ζσκαηηθο ηέμαζα, ηὰο ηνῦ ζώκαηόο 

κνπ ὀδύλαο, Παξζέλε θνύθηζνλ, θαὶ ηῆο θαξδίαο κνπ, ηὸ ἄιγνο ἴαζαη 

Κόξε, κεηαλνίαο θέγγεη κε, θαηαιακπξύλνπζα. 

 

Δηάζσζνλ ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο Λεόληηε ζενθόξε, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο πξνζηόληαο, ηῇ ζείᾳ ζνπ πξνζηαζίᾳ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

Καξδίαηο ζεξκαῖο ηῇ πίζηεη πξνζδεόκελνη, ξζόδνμνη ἀεί 

πξνζδέρνληαη ἐθιύηξσζηλ, ἀιγεδόλσλ Ἅγηε θαί δεηλῆο πεξηζηάζεσο 

πάληνηε· νὕο ἐθ βπζνῦ κή παύζῃο ἐο ἀεί πνηε, ἀλάγεηλ εἰο ηόπνπο 

ἀλαςύμεσο. 
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ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἱιαζκὸλ ἡκῖλ αἴηεζαη, παξὰ ηνῦ Σσηῆξνο Πάηεξ Λεόληηε, θαὶ 

πηαηζκάησλ ἀπνιύηξσζηλ, ὡο ἡκλ κεζίηεο πξὸο ηὸλ Κύξηνλ. 

 

λ ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζηλ, ἡ παξνῦζα πόιηο ραίξεη Λεόληηε, ἧ 

ἐμαίηεη ζεῖνλ ἔιενο, θαὶ εἰξήλελ Πάηεξ ἀζηαζίαζηνλ. 

 

Δεδεγκέλνο Λεόληηε, ράξηλ ζεξαπεύεηλ ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο, ηὰ 

λνζήκαηα ἑθάζηνηε, ἴαζαη θἀκὲ ηῆο λῦλ ζηελώζεσο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰεζνῦλ ηὸλ Φηιάλζξσπνλ, Ὅλ ἀθξάζησο ηέηνθαο ἐμ αἱκάησλ 

Σνπ, θαζηθέηεπε Παλάρξαληε, δνῦλαη κνπ πηαηζκάησλ ηὴλ 

ζπγρώξεζηλ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Δύλακηλ ἡκῖλ, θαὶ ἰζρὺλ Πάηεξ ρνξήγεζνλ, θαηὰ πάζεο ηνῦ 

ἐρζξνῦ ἐπηβνπιῆο, ὡο ἂλ ηνύηνπ θαηηζρύζσκελ Λεόληηε. 

 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ Λεόληηε, νἰθηηξκλ ηλ 

ζετθλ ηὸλ γιπθαζκόλ, θαηαθιύδνληα παζλ πηθξίαλ ἅπαζαλ. 

 

Ὕςσζνλ ἡκλ, ηὴλ δηάλνηαλ Λεόληηε, πξὸο ἀγάπελ ηὴλ ἁγίαλ 

ηνῦ Χξηζηνῦ, ὡο ἂλ ηνύηνπ ἐθπιεξώζσκελ ηὸ ζέιεκα.  

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, Θενηόθε Ἀεηπάξζελε, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ 

ἀζιίαλ ζπληξηβήλ, ηῶ ἀπείξῳ Σνπ ἐιέεη ἐπαλόξζσζνλ. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

ζίσο, εαξεζηήζαο Κπξίῳ, ἰζαγγέιῳ ζνπ Λεόληηε βίῳ, 

ἀγγειηθῆο εθιεξίαο κεηέζρεο, θαὶ ζετθλ ραξηζκάησλ ἠμίσζαη, 

ἔλζελ πξνζηάηεο ἐθ Θενῦ, ἡκῖλ δέδνζαη Πάηεξ ζεξκόηαηνο. 
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Ἰάζεηο, ὁ ζὸο λαὸο ἀλαβιύδεη, κπζηηθῇ ἐπηζθηάζεη ζνπ Πάηεξ, 

ὅλπεξ ὡο ἄθιπζηνλ ὅξκνλ πινπηνῦληεο, ηξηθπκηλ ηλ ηνῦ βίνπ 

ιπηξνύκεζα, Λεόληηε ηὴλ πξὸο ἡκᾶο, ἀλπκλνῦληεο ζεξκήλ ζνπ 

ἀληίιεςηλ. 

 

Χεηκάδεη κε, ηλ παζλ δεηλὸο θιύδσλ, θαὶ βπζῶ ηῆο 

ἀπσιείαο θαζέιθεη, ἀιιὰ ηῇ ζῇ πεπνηζὼο πξνζηαζίᾳ, ἀπὸ ςπρῆο 

ἐθβν ζνη Λεόληηε. Ἀλάγαγέ κε πξὸο δσῆο, ἐλαξέηνπ ἁγίαλ 

θαηάζηαζηλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἁγίσλ, ἁγησηέξα πάξρεηο, ἀζπγθξίησο Παλαγία Παξζέλε, ὡο 

ηὸλ παλάγηνλ Λόγνλ ηεθνῦζα, ἁγηαζκὸλ ηνῖο ἀλζξώπνηο πεγάδνληα, 

δηὸ ἁγίαζνλ θἀκέ, ηὸλ νἰθηξόλ Σνπ ἱθέηελ θαὶ ζζόλ κε. 

 

Δηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, Λεόληηε ζενθόξε, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηθνξᾶο θαὶ θαθώζεσο, ηνὺο πξνζηόληαο ηῇ ζείᾳ ζνπ πξνζηαζίᾳ. 

 

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

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τὸλ ζὸλ ἰζάγγεινλ βίνλ Λεόληηε, ὁ ἀζινζέηεο Χξηζηὸο 

πξνζδεμάκελνο, ζὲ ἀληηιήπηνξα δέδσθε κέγηζηνλ, θαὶ ἀξσγὸλ ἡκῖλ 

ἅκα θαὶ ἔθνξνλ ἡκλ γὰξ πάξρεηο ηὸ ζηήξηγκα.  

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. Ση. Μακάριος ἀνήρ ὁ υοβούμενος τόν Κύριον.  

 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. ηε΄ 17 - ηζη΄ 2). 

Ταῦηα ἐληέιινκαη κῖλ, ἵλα ἀγαπᾶηε ἀιιήινπο. Εἰ ὁ θόζκνο 

κᾶο κηζεῖ, γηλώζθεηε ὅηη ἐκὲ πξηνλ κλ κεκίζεθελ. Εἰ ἐθ ηνῦ 

θόζκνπ ἦηε, ὁ θόζκνο ἂλ ηὸ ἴδηνλ ἐθίιεη· ὅηη δὲ ἐθ ηνῦ θόζκνπ νθ 

ἐζηέ, ἀιι’ ἐγὼ ἐμειεμάκελ κᾶο ἐθ ηνῦ θόζκνπ, δηὰ ηνῦην κηζεῖ 

κᾶο ὁ θόζκνο. Μλεκνλεύεηε ηνῦ ιόγνπ νὗ ἐγὼ εἶπνλ κῖλ· νθ ἔζηη 

δνῦινο κείδσλ ηνῦ θπξίνπ αηνῦ. Εἰ ἐκὲ ἐδίσμαλ θαὶ κᾶο 
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δηώμνπζηλ· εἰ ηὸλ ιόγνλ κνπ ἐηήξεζαλ θαὶ ηὸλ κέηεξνλ 

ηεξήζνπζηλ. Ἀιιὰ ηαῦηα πάληα πνηήζνπζηλ κῖλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ, 

ὅηη νθ νἴδαζη ηὸλ πέκςαληά κε. Εἰ κὴ ἦιζνλ θαὶ ἐιάιεζα αηνῖο, 

ἁκαξηίαλ νθ εἶρνλ· λῦλ δὲ πξόθαζηλ νθ ἔρνπζη πεξὶ ηῆο ἁκαξηίαο 

αηλ.  ἐκὲ κηζλ θαὶ ηὸλ Παηέξα κνπ κηζεῖ. Εἰ ηὰ ἔξγα κὴ 

ἐπνίεζα ἐλ αηνῖο ἃ νδεὶο ἄιινο πεπνίεθελ, ἁκαξηίαλ νθ εἶρνλ· 

λῦλ δὲ θαὶ ἑσξάθαζη θαὶ κεκηζήθαζη θαὶ ἐκὲ θαὶ ηὸλ Παηέξα κνπ. 

Ἀιι’ ἵλα πιεξσζῇ ὁ ιόγνο ὁ γεγξακκέλνο ἐλ ηῶ λόκῳ αηλ, ὅηη 

ἐκίζεζάλ κε δσξεάλ. Ὅηαλ δὲ ἔιζῃ ὁ Παξάθιεηνο, ὃλ ἐγὼ πέκςσ 

κῖλ παξὰ ηνῦ Παηξόο, ηὸ Πλεῦκα ηῆο ἀιεζείαο ὃ παξὰ ηνῦ Παηξὸο 

ἐθπνξεύεηαη, ἐθεῖλνο καξηπξήζεη πεξὶ ἐκνῦ· Καὶ κεῖο δὲ 

καξηπξεῖηε, ὅηη ἀπ’ ἀξρῆο κεη’ ἐκνῦ ἐζηε. Ταῦηα ιειάιεθα κῖλ ἵλα 

κὴ ζθαλδαιηζζῆηε. Ἀπνζπλαγώγνπο πνηήζνπζηλ κᾶο· ἀιι’ ἔξρεηαη 

ὥξα ἵλα πᾶο ὁ ἀπνθηείλαο κᾶο, δόμῃ ιαηξείαλ πξνζθέξεηλ ηῶ Θεῶ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός… 

Βίνλ ηὸλ ἰζάγγεινλ, κεηὰ ζαξθὸο δηαλύζαο, ηῆο Ἀγγέισλ 

ζηάζεσο, Ὅζηε Λεόληηε θαηεμίσζαη, κεζ᾿ ὦλ λῦλ πξέζβεπε, ηῶ 

Δεζπόηῃ πάλησλ, πάζεο βιάβεο θαὶ θαθώζεσο, ιπηξνῦζζαη 

ἅπαληαο, ηνὺο εἰιηθξηλο ζε γεξαίξνληαο, θαὶ λνζεκάησλ ἴαζηλ, θαὶ 

πιεκκειεκάησλ ζπγρώξεζηλ, αἴηεη ζενθόξε, θαὶ ιύηξσζηλ παζλ 

θζνξνπνηλ, ηνῖο ηῶ λαῶ ζνπ πξνζηξέρνπζη, θαὶ ζὲ καθαξίδνπζη.  

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥῦζαη πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ δεηλῆο δπζπξαμίαο Πάηεξ Λεόληηε, 

ηνὺο πίζηεη ζε ηηκληαο, θαὶ πάζῃ θαηαλύμεη, ἐθβνληαο ἑθάζηνηε· 

ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Παηὴξ γελνῦ πᾶζη, ηλ ςπρλ θαὶ ζσκάησλ ηνῖο 

θαηαθεύγνπζη, Λεόληηε πακκάθαξ, ηῇ ζῇ ἐπηζηαζίᾳ, θαὶ ζεξκο 

ἀλαθξάδνπζηλ· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 
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Ναῶ ζείῳ ζνπ Πάηεξ, νἱ πηζηνὶ πξνζηόληεο ἀπεθδερόκεζα, 

ηλ ζείσλ πξεζβεηλ ζνπ, ηὰο ζσζηηθὰο δπλάκεηο, ἐθβνληεο 

Λεόληηε· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Γελνῦ πᾶζη Παξζέλε, θαηαθύγηνλ ζεῖνλ ἡκᾶο ἐμαίξνπζα, 

θηλδύλσλ πνιπηξόπσλ, θαὶ πάζεο ἀζπκίαο, ηνὺο βνληαο θαὶ 

ιέγνληαο· ραῖξε ἡ Μήηεξ Θενῦ, ηνῦ θόζκνπ ζσηεξία. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ βαζηιέα. 

λ ηῶ ζπειαίῳ, ἐλ ᾧ ζηεῤῥο ἠγσλίζσ, πίζηεη ζπεύδνληεο 

Λεόληηε ἀληινῦκελ, ἐθ ηλ ζλ ἱδξώησλ, ὀζκὴλ ἀζαλαζίαο. 

 

Ῥάβδῳ ζεόθξνλ, ηλ ἱεξλ πξεζβεηλ ζνπ, ἡκᾶο ἴζπλνλ πξὸο 

ηξίβνλ ζσηεξίαο, ηνὺο πεξπςνῦληαο, Χξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰλαο. 

 

Ἀγαιιηᾶηαη, ἡ Ἀραΐα πινπηνῦζα, πξὸο ηὸλ Κύξηνλ κεζίηελ ζε 

θαὶ πξέζβπλ, θαὶ πηζηο πξνζηξέρεη, Πάηεξ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Σθέπαζνλ Κόξε, ἐλ ηλ βειλ ηνῦ Βειίαξ, ηνὺο 

πξνζπίπηνληαο ηνῖο ζείνηο νἰθηηξκνῖο ζνπ, θαὶ παξάζρνπ πᾶζη, 

γαιήλελ θαὶ εἰξήλελ. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἱιέῳ ὅκκαηί ζνπ, βιέςνλ ζενθόξε, ἡκῖλ θαὶ πιήξνπ ἡκλ ηὰ 

αἰηήκαηα, ἵλα Χξηζηῶ ηῶ Σσηῆξη εαξεζηήζσκελ. 

 

Μνλήλ ζνπ ηὴλ ἁγίαλ, θαὶ ηὴλ πόιηλ ηαύηελ, ζθέπε θαὶ ῥύνπ 

δεηλλ πεξηζηάζεσλ, ὡο ἀξσγὸο ἡκλ κέγαο Πάηεξ Λεόληηε. 

 

δνὺο πξὸο ηὰο εζείαο, Πάηεξ θαζνδήγεη, ηλ ηνῦ Χξηζηνῦ 

πξνζηαγκάησλ Λεόληηε, ηνὺο ειαβο εθεκνῦληαο ηὴλ πνιηηείαλ 

ζνπ.                                     
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Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξαγλε Μαξία, Μῆηεξ ηνῦ Ὑςίζηνπ, ηὴλ ἄλαγλόλ κνπ 

θαξδίαλ ἐθθάζαξνλ, θαὶ βαζηιείαο ηῆο ἄλσ κέηνρνλ δεῖμόλ κε. 

 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ, θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Χεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ, ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Τῆο Μνλεκβαζίαο ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ ηῆο Ἀραΐαο, 

ἐγθαιιώπηζκα ἱεξόλ, ἀιεζο ἐδείρζεο, ὡο Ἄγγεινο βηώζαο, Λεόληηε 

Ἀγγέισλ, ὁ ἰζνζηάζηνο. 

 

Κόζκνπ ἀπσζάκελνο ηὰ ηεξπλά, ηὸλ δπγὸλ πῆιζεο, ηνῦ 

Σσηῆξνο ηὸλ ἐιαθξόλ, θαὶ πνιινῖο ἀγζη, ζαηὸλ ἀπνθαζάξαο, 

ἐπιήζζεο ραξηζκάησλ, ζείσλ Λεόληηε. 

 

Χαίξνηο ηλ ζίσλ ὁ θνηλσλόο, θαὶ ηῆο ἰζαγγέινπ, πνιηηείαο 

ζηήιε ιακπξά, ραίξνηο κνλαδόλησλ, πόδεηγκα θαὶ ηύπνο, Λεόληηε 

ζεόθξνλ, Πλεύκαηνο ζθήλσκα. 

 

Ῥύνπ ηῆο καλίαο ηνῦ πνλεξνῦ, ηνῦ ἀεὶ ὁξκληνο, ὥζπεξ 

ιένληνο θαζ᾿ ἡκλ, Λεόληηε Πάηεξ, ἡκᾶο ηνὺο ζνὺο νἱθέηαο, θαὶ 

δίδνπ ἡκῖλ πᾶζη, δύλακηλ ἄλσζελ. 

 

Ἤλπζαο ὁζίσο ηὴλ ζὴλ δσήλ, θαὶ ηνῖο ηλ ζίσλ, ἠξηζκήζεο 

ζείνηο ρνξνῖο, κεζ᾿ ὧλ ἐθδπζώπεη, Λεόληηε ἀπαύζησο, δηδόλαη ἡκῖλ 

πᾶζη, πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Χαίξσλ ηὴλ αἰώληνλ ραξκνλήλ, Λεόληηε Πάηεξ, ἐλ λπκθλη ηῶ 

ηῆο δσῆο, πάζεο ἀζπκίαο, ἀηξώηνπο ἡκᾶο ηήξεη, θαὶ αἴηεη ἡκῖλ πᾶζη, 

ράξηλ θαὶ ἔιενο. 

 



[240] 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Χξηζηηαλλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Δόμεο ἀπνιαύσλ ζετθῆο, θαὶ ἐλ θνηλσλίᾳ ἀῤῥήηῳ, Πάηεξ 

ζενύκελνο, πξέζβεπε δεόκεζα, ηῶ Παλνηθηίξκνλη, ζενθόξε Λεόληηε, 

ἡκᾶο ἐθιπηξνῦζζαη, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαὶ ζπλνρῆο ραιεπῆο, αἴηεη 

δὲ πηαηζκάησλ ηὴλ ιύζηλ, θαὶ ἀπαιιαγὴλ πάζεο βιάβεο, ηνῖο πηζηο 

πξνζηνῦζη ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ 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.  

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


