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12 Γεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Σππξίδσλνο ηνπ Θαπκαηνπξγνύ Δπηζθόπνπ 

Τξηκπζνύληνο 
 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ.  

 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Εἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Σόλ ἱεξάξρελ ηνῦ Υξηζηνῦ ηόλ παλέλδνμνλ θαί ηξνπαηνῦρνλ 

εὐζεβείαο ἀήηηεηνλ, ηῶλ ὀξζνδόμσλ θαύρεκα, ππξίδσλ ζνθόλ, 

πάληεο ἀλπκλήζσκελ, πξόο αὐηόλ ἐθβνῶληεο, ξύζαη ἰθεζίαηο ζνπ, 

πεηξαζκῶλ θαί θηλδύλσλ, ηνύο κεηά πόζνπ, Πάλζεπηε, ηό ζόλ, 

θαηαθηινῦληαο ἱεξόλ ἐθηύπσκα. 

 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Σή Θενηόθσ ἐθηελῶο λῦλ πξνζδξάκσκελ, ἁκαξησινί θαί ηαπεηλνί 

θαί πξνζπέζσκελ, ἐλ κεηαλνία θξάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο• 

Δέζπνηλα βνήζεζνλ, ἐθ’ ἠκίλ ζπιαγρηζεῖζα• ζπεῦζνλ ἀπνιιύκεζα, 

ὑπό πιήζνπο πηαηζκάησλ• κή ἀπνζηξέςεο ζνύο δνύινπο θελνύο• ζέ 

γάξ θαί κόλε ἐιπίδα θεθηήκεζα. 

 

Φαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ …. 

 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 
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Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

 

ππξίδσλ Μαθάξηε ηῶλ πηζηῶλ, ἀληηιήπησξ κέγα ,ηήλ πξεζβεία ζνπ 

ζπλεξγόλ, ἠκίλ πάζη δίδνπ ηνῖο ἐθ πόζνπ, ἀζπαδνκέλνηο ηήλ ζεία 

Εἰθόλα ζνπ. 

 

Πᾶζαη εὐζεβνύλησλ ὤ ζαπκαζηέ, ππξίδσλ αἵ ηάμεηο, ἀλπκλνύζη ζέ 

ἀιεζῶο, Θεόο γάξ ὁ πιάζηεο θαί δεζπόηεο, ἀμηνρξέσο ζέ πάηεξ 

ἐδόμαζε. 

 

Φσηί ηῷ αὐισ ἐλ νὐξαλῶ, ππξίδσλ Πακκάθαξ, ζύλ ἀγγέινηο ζύ 

ἐληξπθῶλ, ηαῖο πξόο ηόλ Δεζπόηελ εὐπξνζδέθηνηο, ἠκᾶο ιηηαίο ζνπ 

θσηαγώγεζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

πλέρνκαη θηλδύλνηο θαί πεηξαζκνῖο, θαί πξόο ζέ Παξζέλε, 

θαηαθεύγσλ ἐπηδεηῶ, ηήλ ιύζηλ αὐηῶλ θαί ζσηήξηαλ, δην ιηηαίο ζνπ 

ηόλ δνῦινλ ζόλ νἴθηεξνλ. 

 

Ὠδή γ΄. Σύ εἰ ηό ζηεξέσκα 

 

Νεθξάλ ζύ ἐθώλεζαο, ἐθ ηνῦ κλεκείνπ ππξίδσλ Ὅζηε, νὕησ θακέ, 

πηαίζκαζη ζαλόληα, ζαῖο ιηηαῖο ἑμαλάζηεζνλ. 

 

Κόξνο νὐ πξνζγίλεηαη, ηνῖο ζέ ηηκῶζη ππξίδσλ Ὅζηε, ύ γάξ ἠκῶλ, 

πξνζηάηεο θαί ξύζηεο, θαί ηηκή θαί ἀληίιεςεο. 

 

 

Ἅπαζεο κέ ζιίςεσο, θαί ἐθ θηλδύλσλ, ππξίδσλ Ὅζηε, ζαῖο 

πξνζεπραῖο θαί παληνίσλ λόζσλ θαί θνιάζεσο ιύηξσζε. 

 

Θενηνθίνλ 

 

Ἔρσλ ηήλ ἐιπίδα κνπ ἐλ ζνῖ Παλάζπηιε Δέζπνηλα ὅιελ πξόο ζέ, 

ἀλαηείισ ραίξσλ ηήλ ςπρήλ θαί δηάλνηαλ. 
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Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε 

 

Ὤ πνιύθσηε ἥιηε ηῶλ Παηέξσλ θιένο ππξίδσλ Ὅζηέ , ηνπο 

ηηκώληαο ζέ ἀμίσζνλ, θσηαγσγεζῆλαη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Παξεζηῶο ηνῦ Παληάλαθηνο, ζξόλσ αἰσλίσ ηνύο ἀλπκλνῦληαο ζέ, ὤ 

ππξίδσλ ἐιεπζέξσζνλ, ἐθ παληόο θηλδύλνπ ἰθεζίαηο ζνπ. 

 

Ὡο ηόλ ὄθηλ κεηέβαιεο, εἰο ρξπζόλ ππξίδσλ Παλαγηώηαηε, νὕησ 

δένκαη κεηάβαιε, ἀπό ηῶλ θαθῶλ κέ εἰο κεηάλνηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ρύζαη Μῆηεξ ηόλ δνῦινλ ζνπ, ἐθ ηῶλ θαηερόλησλ δεηλῶλ κέ 

ζιίςεσλ, ἐπί ζνῖ γάξ ἀλαηίζεκη πάζαλ ηήλ ἐιπίδαλ Ἀεηπάξζελε. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

 

Λύζνλ ηῶλ παζῶλ, ηήλ ὁκίριε Ἁγηώηαηε, ηή θσηαγσγία ηῶλ ζεπηῶλ 

ζνπ ιηηῶλ, θαί πξόο ηξίβνπο, βίνπ κέ ὁδήγεζνλ. 

 

Νόζσλ ἰαηξόο, θαί θηλδύλσλ ξύζηεο ἔλζενο, ζύ ἀλεδείρζεο 

ππξίδσλ Ἱεξέ. Δην ςπρήλ κνπ, ηαῖο ιηηαίο ζνπ λῦλ ζεξάπεπζνλ. 

 

Ρύζαη κέ δεηλῶλ, ὤ ππξίδσλ ἱεξώηαηε ηόλ ζνί εὐιαβῶο 

θαηαθεύγνληα θαί ηαῖο ιηηαίο ζνπ, πάζεο ζιίςεσο ἁπάιιαμνλ. 

 

Θενηνθίνλ 

 

Ἄρξαληε ἠκίλ, ηνῖο νἰθέηαηο ζνπ ρνξεγῆζνλ, ηνῖο θαηερνκέλνηο ὑπό 

ηῶλ ζιίςεσλ ηήλ ζσηεξίαλ, κεζηηείαηο ζνπ πξόο Κύξηνλ. 

 

Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζνλ ἐθρεῶ 

 

Νεθξώζαο, ζνύ ηῆο ζαξθόο ηάο θηλήζεηο, ἑμαλέζηεζαο λεθξνύο ὤ 

ππξίδσλ, δσνπνηῶ θαί ἐλζέσ ζνπ ιόγσ. Ὅζελ θακνύ ηήλ ςπρήλ 

Πάηεξ Ἅγηε, ηαῖο ζαῖο ιηηαῖο ὡο ζπκπαζήο, λεθξσζείζαλ ηνῖο πάζεζη 

δώσζνλ. 
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πλέρεη κέ ηῶλ πηαηζκάησλ ζάιαζζα, θαί ρεηκάδεη ηξηθπκία 

θηλδύλσλ, θαί πξόο βπζόλ ἀπσιείαο θαζέιθεη, ηῶλ ἀληάησλ παζῶλ ἡ 

ἀληηπλνηα, Θεόλ ὁ θπξήμαο ηόλ Υξηζηόλ, ὤ ππξίδσλ ηῶλ θιύδσλα 

θόπαζνλ. 

 

Πξνζηάηα ηῶλ ζιηβσκέλσλ ππξίδσλ, κνιπλζεῖζαλ ἠδνλαῖο ηήλ 

ςπρήλ, κνῦ δηά ινπηξνῦ θαηαλύμεσο Θείαο, θαζαξηηθῶλ ηέ δαθξύσλ 

ἀπνινῦζνλ. Καί ξύζαη κέ ηῆο θνβεξᾶο,ζαῖο ιηηαῖο θαί ἀζβέζηνπ 

θνιάζεσο. 

Θενηνθίνλ 

 

Φπγάδεπζνλ ἐθ ηῆο ἀζιίαο ζαξθόο κνπ, ηήλ ἀλίαηνλ ἀζζέλεηαλ 

Κόξε θαί ηῶλ δεηλῶλ ἀιγεδόλσλ κέ ξύζαη θαί ζεξαπείαλ ηειείαλ 

κνί δώξεζαη θαί ζῶζνλ κέ ηόλ ἐπί ζνῖ, πεπνηζόηα ηαῖο ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

. 

Ἐθ ζιίςεσλ θαί ἐθ παληνίσλ θηλδύλσλ ιύηξσζαη Ἱεξάξρα ηνύο ηήλ 

ζείαλ Μλήκελ ζνπ ζεξκῶο ἑνξηάδνληαο ὡο ξύζηεο ηῶλ ζιηβσκέλσλ 

ππξίδσλ. 

 

 

Ἄρξαληε… 

. 

Δἴηα ηό θνληάθηνλ Ἦρνο δ΄ 

Σνῖο ιόγνηο ἐθόζκεζαο ,ηήλ ἐθθιεζίαλ Υξηζηνῦ, ηνῖο ἔξγνηο 

ἐηίκεζαο ηό θαη’ εἰθόλα Θενῦ, ππξίδσλ Μαθάξηε. Ἔιακςαο ἐλ ηῷ 

θόζκσ, ηή ἐλ ηή ζσθξνζύλε, ράξηηαο ἰακάησλ ἀπαζηξάπησλ ηνῖο 

πάζη. Δην θαί λῦλ γεξαίξνκελ πίζηεη ηήλ Μλήκελ ζνπ. 

 

Καί εὐζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄ 

Σό ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ἡ κειέηε ηῆο θαξδίαο κνπ 

ζύλεζηλ.ηίρνο. Ἀθνύζαηε ηαῦηα πάληα ηά ἔζλε, Ἐλσηίζαζζε πάληεο 

νἱ θαηνηθνῦληεο ηήλ Οἰθνπκέλελ. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ (η΄ 9-16) 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο. Ἐγώ εἴκη ἡ ζύξα, δί ἐκνῦ ἐάλ ηίο εἰζέιζε, 

ζσζήζεηαη, θαί εἰζειεύζεηαη, θαί ἐμειεύζεηαη, θαί λνκήλ εὐξήζεη. 

 θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰκή ἴλα θιέςε, θαί ζύζε, θαί ἀπνιέζε• ἐγώ 

ἦιζνλ ἴλα δσήλ ἔρσζη θαί πεξηζζόλ ἔρσζηλ. Ἐγώ εἴκη ὁ Πνηκήλ ὁ 
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θαιόο• ὁ Πνηκήλ ὁ θαιόο ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπέξ ηῶλ 

πξνβάησλ.  κηζζσηόο δέ θαί νὐθ ὧλ πνηκήλ νὐ νὐθ εἰζί ηά 

πξόβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηόλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ, θαί ἀθίεζη ηά πξόβαηα, 

θαί θεύγεη θαί ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηά, θαί ζθνξπίδεη ηά πξόβαηα. 

 δέ κηζζσηόο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη, θαί νὐ κέιεη αὐηῶ πεξί 

ηῶλ πξνβάησλ. Ἐγώ εἰκί ὁ Πνηκήλ ὁ θαιόο, θαί γηλώζθσ ηά ἐκᾶ, θαί 

γηλώζθνκαη ὑπό ηῶλ ἐκῶλ. Καζώο γηλώζθεη κέ ὁ Παηήξ θαγῶ 

γηλώζθσ ηόλ Παηέξα, θαί ηήλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη, ὑπέξ ηῶλ 

πξνβάησλ. Καί ἀιιά πξόβαηα ἔρσ, ἅ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο, 

θαθείλα κέ δεῖ ἀγαγεῖλ, θαί ηῆο θσλῆο κνπ, ἀθνύζνπζη, θαί 

γελήζεηαη κία πνίκλε, εἰο πνηκήλ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηνύ ζνπ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, 

ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ. Ἐιεήκσλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί 

θαηά ηό πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Πινῦηνλ ἀλαθαίξεηνλ ἔρεη ζέ Κέξθπξα λῆζνο, ηαύηελ ἀμηάγαζηε 

θαεηλνῖο αὐγάδνληα ηαῖο ιακπξόηεζηλ. ἡ θαί λῦλ δώξεζαη ηήλ 

εἰξήλελ Πάηεξ, θαί ηξνπαίσλ αὔηελ ἔκπιεζνλ, ἐρζξῶλ ηήλ ἔπαξζελ 

θαί παξεκβνιᾶο θάκςαο βέιεζη, ππξίδσλ Θενδόμαζηε θαί ηῆο 

ζπκπαζνῦο κεηαδόζεσο. πιῆζνλ ηάο θαξδίαο, ἠκῶλ ηῶλ 

ἀλπκλνύλησλ ζέ πηζηῶο ἐλ παξξεζία δεόκελνο ὑπέξ ηῶλ ςπρῶλ 

ἠκῶλ. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

 

ῶζνλ ηνπο ζέ ἀλεπθεκνύληαο ,ζηώηαηε ππξίδσλ Ἱεξάξρα, θαί 

ηῷ ζείσ θσηί θαηαύγαζνλ ζνύο δνύινπο, θαί ηαῖο ιηηαῖο ἑμάξπαζνλ, 

ηῆο ζαηᾶλ κεραλνπξγίαο. 

 

Ρύζαη ππξίδσλ Ἱεξάξρα, ζαῖο πξεζβείαηο, δαηκόλσλ ἐπεξείαο, 

ινγηζκῶλ πνλεξῶλ ζόο δνύινπο θαί θηλδύλσλ, ὅπσο ἀεί ζσδόκελνη, 

θαηαρξέσο ζέ ὑκλῶκελ. 



[86] 

 

 

Παῦζνλ, ππξίδσλ ζαῖο πξεζβείαηο, ηῆο ςπρῆο κνπ ηήλ ἄξξεηνλ 

ὀδύλελ, θαί δεηλῶλ ζπκθνξῶλ ζόλ δνῦινλ θαί θηλδύλσλ, θαί ηῶλ 

παζῶλ ἁπάιιαμνλ, ὡο παηήξ ηῶλ ζιηβνκέλσλ. 

 

 

 

Θενηνθίνλ 

 

Ἔκκνλνλ ἔρσλ ηήλ θαθίαλ, θαί δνπινύκελνο ἀηόπνηο ζπλεζείαηο, 

εὐζπιαρλία ηή ζή πξνζηξέρσ ἀλαθξάδσλ δηαζσζνλ κέ, Παλαγλέ, 

Μεηξηθαίο ζνπ ἰθεζίαηο. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα 

 

Ἀζζελεηῶλ ηέ, ραιεπῶλ θαί θηλδύλσλ, Ἰαηξόλ ζέ γηλώζθσ ὤ 

ππξίδσλ. Ρύζαη νὔλ ςπρήλ κνπ, ιηηαίο ζνπ ἀζπκίαο. 

 

Σῶλ θαηερόλησλ, ἀληαξῶλ ηνπο ζνύο δνύινπο ἐιεπζέξσζνλ 

ππξίδσλ Ἱεξάξρα, ζείαηο ζνπ πξεζβείαηο, αὐηνῖο δηδνύο ηήλ ιύζηλ. 

 

Μή δηαιείπεο, ηόλ Ἰεζνῦλ ἱθεηεύσλ, ὡο πξνζηάηεο Πηζηῶλ ὤ 

ππξίδσλ, δηαθπιαρζῆλαη ἠκᾶο ἐθ πάζεο βιάβεο. 

 

Θενηνθίνλ 

 

Ἴιαζη Κόξε, ηῷ νἰθηξνηάησ ζνπ δνύισ, θαί ἐθ λόζσλ ἀληάησλ κέ 

ξύζαη. Ἴλα ζέ δνμάδσ εἰο πάληαο ηνύο αἰώλαο. 

 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ 

 

Σνύο πόζσ ηή ζή ζθέπε, Ἅγηε ππξίδσλ θαηαθπγόληαο θηλδύλσλ 

δηαζσζνλ, θαί ἐθ παζῶλ θαί ηῶλ λόζσλ, ιηηαίο ζνπ ιύηξσζαη. 

 

Φξνπξῶλ κή δηαιίπεο, Ὅζηε ππξίδσλ, ηνύο ζέ ηηκώληαο πηζηῶο θαί 

δνμάδνληαο, θαί ζαῖο πξεζβείαηο θηλδύλσλ, αὐηνύο ιπηξνύκελνο. 
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Λπηξνύκελνο ὡο ὤθζεο, πξόηεξνλ ππξίδσλ, ηνύο ἐλ Κεξθύξα 

πηζηῶο ζνῖ πξνζηξέμαληαο. Οὕησ θαί λῦλ πάζεο, ξύζαη κέ 

πεξηζηάζεσο. 

Θενηνθίνλ 

 

Μαξία ζσηεξίαο, ιηκέλα ζέ εἰδόηεο, ηή Παλαρξάλησ ζνπ ζθέπε 

πξνζηξέρνκελ, θαί ἐθ ηῶλ λόζσλ, ξπζζῆλαη ζέ ἰθεηεύνκελ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Σήλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ 

ἀζπγθξίησο ηῶλ εξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ 

ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξνηο Σξηκπζνῦληνο ἡ θαιινλή, ραίξνηο ἀζζελνύλησλ θαί 

παζρόλησλ ὁ ἰαηξόο, ραίξνηο ηῶλ Παηέξσλ, ὡξάηζκα θαί θιένο, 

ηξηζόιβηε ππξίδσλ, ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

Πξέζβεπε ππξίδσλ Θαπκαηνπξγέ, ὑπέξ ξζνδόμσλ, θαί ἐκνῦ ηνῦ 

ἁκαξησινῦ, ὅπσο ηῶλ πηαηζκάησλ ηήλ ιύηξσζηλ, ιαβόληεο παξά 

Θενῦ ζέ πάληεο πόζσ γεξαίξσκελ. 

 

Δέεζηλ πξνζάγαγε ηῷ Θεῶ, ππξίδσλ Πακκάθαξ, ὑπέξ δνύισλ ηῶλ 

ζῶλ νθέ, ηῶλ ηπξαλλνπκέλσλ, ὑπό παληνίσλ λόζσλ, ζιίςεσλ θαί 

θηλδύλνπ, θαί ηνύηνπο ιύηξσζαη. 

 

ππξίδσλ ηά ὄκκαηα ηῆο ἐκῆο, ςπρῆο ηπθισζέληα, ἁκαξηήκαζη 

ραιεπνῖο, θώηηζνλ ιηηαίο ζνπ, θσηί ζενγλσζίαο, θαί ξύζαη κέ ηῶλ 

Ἅδνπ, πηθξῶλ θνιάζεσλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ… 

. 
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Ἀπνιπηίθηνλ Ἦρνο ἅ΄, ηνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Σῆο πλόδνπ ηῆο πξώηεο ἀλεδείρζεο ὑπέξκαρνο, θαί ζαπκαηνπξγόο 

ζενθόξε, ππξίδσλ Παηήξ ἠηκῶλ, δηό λεθξά ζύ ἐλ ηάθσ 

πξνζθσλεῖο, θαί ὄθηλ εἷο ρξπζνῦλ κεηέβαιεο, θαί ἐλ ηῷ κέιπεηλ ηάο 

ἁγίαο ζνπ εὐρᾶο, Ἀγγέινπο ἔζρεο ζπιιεηηνπξγνῦληαο ζνί Ἱεξώηαηε, 

Δόμα ηῷ ζέ δνμάζαληη, δόμα ηῷ ζέ ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ 

ἐλεξγνύληη δηά ζνπ πάζηλ ἰάκαηα. 

 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

θεῦνο ἀπεηέιεζαο ζαπηόλ, Πλεύκαηνο Ἁγίνπ ηξηζκάθαξ, θαζαξᾶο 

ζνπ ηήλ ςπρήλ, ρξίζκα ζεῖνλ ἔιαβεο, Ἀξρηεξεύο γεγνλῶο, θαί 

πξνζηάηεο ζεξκνηαηνο, ιανῦ ξζνδόμνπ, ηνῦ ἐγθαπρσκέλνπ ζνπ. 

ηή παλαγία σξῶ, ὅζελ ὤ ππξίδσλ ζενθξνλ, εὔρνπ ηῷ Θεῶ ὑπέξ 

πάλησλ, ἠκῶλ ηῶλ ηηκώλησλ θαί εὐθεκνύλησλ ζέ. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

 Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ.  
 


