
J

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΤÜ συνÞθη. 'Απüστολον καß ΕýαγγÝλιον δρα εßò τüν Μηνολü-
γιον.
Κοινωνικüν. ΑγαλλιÜσθαι δßκαιοι Ýν Κυρßφο τοßò εýθÝσι πρÝπει
αßνεσιò' 'Αλληλοýßα.

Q Ι τρεΤò ΠαΤδεò δÝξασθε τòßýßον τüν ýμνον

$ υ ýμΤν ýφανε ΓερÜσιμοò Þδη.

ΚΑΙ\Τ Ω I.{ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚ ο Σ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΑΣ
ΑΝΑΝΙΑΝ, ΑΖΑΡΙΑΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΗΛ

'ΙδιαιτÝρουò προστÜταò τοý Πυροσβεστικοý Σþματοò

τÞò Πατρßδοò Þμþν.

Ποßημα Γερασßμου ΜοναχοD Μικραγιαννανßτου.

ΕýλογÞσαντοò τοý 'IερÝωò, τü Κýριε εßσÜκουσον, μεθ' ü τü
Θεüò, Κýριοò þò συνÞθωò καß τü ÝξÞò τροπÜριον.

"Ηχοò d'. 'Ο ýψωθεßò Ýν τþ Στα,υρþ.

ß Ýν καμßνφ τοý πυρüò μÞ φλεχθÝντεò, "Αγιοι ΠαΤδεò
τfr τοý Πνεýματοò δρüσφ, τþν πειρασμþν τÞν φλüγα κα-Ο
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J
gασβÝσατε, δýναμιν παρÝχογτεò, Ýν πυρüò τοßò κινδýνοιò,
ταΤò ýμþν δεÞσεσι, πρüò τüν. πÜντων Δεσπüτην, τοßò πυρο_

σβÝσταιò πßστει Üκλινεß, τÞ προστασßα, ýμþν καταφεýγουσι.

Δýξα, Τü αýτü. Καß νýν. Θεοτοκßον-

ý σιωπÞσομεν ποτÝ Θεοτüκε, τÜζ δυναστεßαò σου λα_

λεßν οß ÜνÜξιοι, εßμÞ γÜρ σý προßστασο πρεσβεýουσα, τßζ

ÞμÜò Ýρρýσατο, Ýκ τοσοýτων κινδýνων; τßò δÝ διεφýλαξεν, Ý_

ωò νýν ÝλευθÝρουò; Οýκ Üποστþμεν ΔÝσποινα Ýκ σοδ' σοýò

γÜρ δοýλουò σþζει Üεß, Ýκ παντοßων δεινþν.

'Ο Ν'. Καß δ Κανþν, φÝρων τÞνδε Üκροστιχßδα,
((Δüτε Þμθν δýναμιν þ Παßδεò. Γερασßμου».

. 'ΩδÞ α'. 'Ηχοò πλ. δ'. 'ΥγρÜν διοδεýσαò.

^ οχεßα τÞò χÜριτοò τοý Θεοý, Παθδεò θεοφüροι, ,πÜσηò
Δ βßαβηò καß συμφορÜò, Üτρþτουò ÞμÜò διατηρεßτÝ, τοýò
τÞ πρεσβεßφ ýμþν πßστει σπεýδονταò. ,

^ ýδüλωò ÝφλÝχθητε τφ πυρß, Παßδεò θεοφüροι, þò

Ll eεραποντεò τοý Θεοý, διü Ýμπρησμþν τþν üλεθρßων, τÜò
καθ' Þμþν ÜπειλÜò καταπαýσατε.

þ Σþματι Παθδεò πυροσβεστþν, Üεß βοηθεßτε, τþν

δρεßωò κατÜ πυρüò, Þμθν Üπειλοýντοò μαχομÝνων,
προστÜται Þμþν Ýτοιμüτατοι.

Θεοτοκßον.

κ πÜσηò ÜνÜγκηò καß συμφορÜò, ΚεχαριτωμÝνη, Παν-

§Ι τευλüγηßε Μαρßα Üτρþτουò συντÞρει τοýò πßστει, τÞ θαυ_

μαστÞ σου πρεσβεßα προστρÝχονταò.

'ΩδÞ γ" Οýρανßαò Üψßδοò,

τριÜò Þ Üγßα, Þ τQ φωτß λÜμψασα, τÞò 'Υπερουσßου

ΤριÜδοò, Π«Τεrò μακÜριοι, σκüτουò λυτρþσασθε, πολυει-

Üν-
οßα
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δþν συμπτωμÜτων, τοýò ýμþν γεραßροντOζ, τÜ προτερÞματα.

Þ φλεχθÝντεò ριφÝντεò, Ýν τφ πυρß ..Αγιοι, Ýν πυρ-
καßþν κατασβÝσει, ÜφλÝκτουò σþσατε, τοýò κατασπεý-

δονταò, Üναχειρßσασθαι πÜσαν, τþν φλογþν ÜνÜδοσιν, τbò
συμπαθÝστατοι.

γ λασμüν ÝξαιτεΤται, καß τþν
Ιοý θεοφüροι, Þμßν ÝκÜστοτε,
λεθρßων, οßα Þμþν Ýφοροι, καß

ιÜσωσον τριÜò Üγßα
πÜσηò ÝπιφορÜò καß

παθþν ßασιν, ΠαΤδεò τοý Θε-
καß Üναχαßτισιν, πυρκαßþν ü-
ÜντιλÞπτορεò.

τþν Παßδων τþν θεοφüρων, Üπü
κακþσεωò, καß Ýμπρησμþν τοýò Ýν

ýπÜρχοντεò, þ Παß-
βραβεýετε ÝκÜστοτε,
Üν πυρκαßþν τÞò φο-

Θεοτοκßον.

Ν Üμα Üýλον θεΤον, ζωοποιüν, '.Αχραντε, βλýσονΙ \ πολυχεýμων þò κρÞνη, Þμßγ τοΤò δοýλοιò σου, διψþσι
πÜντοτε, τÞò τοý Θεοý εýσπλαχνßαò, ρεßθρα τÜ γλυκýρροα,
μüνη Πανýμνητε.

πßστει ýμÜò τιμþνταò.

Ε πιβλεψον Ýν εýμενεßα...

Αß'τησιò καß τü ΚÜθισμα.
"Ηχοò β'. Πρεσβεßα θερμÞ,

ττ ροστÜται θερμοß, πυροσβεστþνrr δεζ Θεοý, καß θεßοι ÜντιλÞπτορεò,
τÞν θερμÞν ýμþν τοýτοιò Üντßληψινη rbò
ρÜò, Ýν πÜση ÜνÜγκη περιγÝνωνται.

'ΩδÞ δ'. ΕßσακÞοκα Κýριε.

Λ γυºrψ ÜπεργÜσασθε, Ýν πυρκαßþν κατασβÝσει δεüμεθα,¶ÞμÜò ΠαΤδεò τρεßò μακÜριοι, πýρ ßσχýοò θεßαò ÜποπνÝον-
τεò.
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J
πÝρ πÜντων πρεσβεýετε, ,τQ Θεφ τþν üλων þò Üν ρυσθεßη-

_Ε- βΕν, πειρασμþν καß περιστÜσεων, καß παντοßαò βλÜβηò
ΠαΤδεò "Αγιοι.

οσημÜτων καß θλßψεων, καß Ýξ ÜπειλÞò πυρüò πÜντα φλÝ-Ι § γοντοò, Üσινεßò διαφυλÜξατε, τοýò ýμÜò τιμþνταò Παßδεò
"Αγιοι.

Θεοτοκßον,,

πειρÜγαμε ΔÝσποινα, Þ τüν Θεüν Λüγον ÜφρÜστωò τÝξα-
σα, τÞν ζωÞν Þμþν κυβÝρνησον, πρüò τÞν τοý Υßοδ σου

εýαρÝστησιν.

'Ωδιß ε'. Φþτισον Þμαò.

Ýγιστοι φρουροß, Þμþν πÝλοντεò μακÜριοι, Ýν μεγßσταιò
Ýμπρησμþν ÝπαγωßαΤò, τÞν ταχßστην Þμþν δßδοσθε βοÞ-

θειαν.

1 α6ιν ψυχþν, καß σωμÜτων
Ι πειρασμþν ÜπαλλαγÞν, τοßò
τρισÜριθμοι.

Γ{
ριοι.

ÝξαιτÞσασθε, καß ποικßλων
προστρÝχουσιν ýμΤν Παßδεò

üμου πληρωταß, τοý Κυρßου þò ýπÜρχοντεò, τþν Üνüμων
καß δεινþν πυρομανþν, τÞν μανßαν καταπαýσατε μακÜ-

Θεοτοκßον.

φθηò τοý Θεοý, καθαρþτατον παλÜτιον' διü σκεýοò οý-
ρανßων Üρετþν, τÞν καρδßαν μου ÜνÜδειξον ΠανÜμωμε.

'ΩδÞ στ'. ΤÞν δÝησιν.

υρüν μÝν, ßσχýν πατÞσαντεò ΠαΤδεò, Þμßν δρüσον δÝ δυ-
νÜμεωò θεßαò, Προφητικþò Ýκ πηγþν τοý ΣωτÞΡοζ, Üνα-
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βλυστÜνοντεò πýρ τü Üλλüτριον, σβεννýετε διÜ παντüò, ψυχο_

φθüρων παθþν καß στενþσεων,

Α
καß
τüν

πÜσηò, πυρκαθÜò, Üβλαβεθò διατηρεΤτε Üπαýστωò, "Α-

γrο, πÜιδεò Þμþυ ßαò Ýστßαò, καß Üπαν δÜσοò καß δÝνδρον

φΟ.rυμο, ταΤò ÜντιλÞψεσιν ýμþν, þò μεσΤται Þμþν πρüò

Κýριον.

λýοò, φθοροποιþν παθημÜτων, ÝκκαθÜρατε Þμþν τÜò

Ι «;þò, ω ΜισαÞλ καß κλεινÝ ,Ανατιßα, καß ,Αζαρßα αýτÜ_

6rι"φü, Ýνδοξοι, οß Ýν καμßνφ τοý πυρüò, τüν Θεüν θαυμαστþò

μεγαλýναντεò.

Θεοτοκ{οτ,,

^ υνÜμει, τοý σαρκωθÝντοò ÜρρÞτωò, Ýξ ÜχρÜντου σου

Δ σrρΟò Θεοτüκε, τÞν Üσθενοýσαν καρδßαν μου ρþσον,

6υνατÞν ÜýτÞν Ýργασαι δεüμαι, κατÜ ποικßλων μηχανþν,

ζητοýντοò Þμþν τÞν Üπþλειαν,

ιÜσωσον τριÜò Üγßα τþν Παßδων τþν θεοφüρων, Üπü πÜ_

σηò ÝπιφορÜò καß κακþσεωò, καß Ýμπρησμþν Ξουò Ýν πß

ι ýμÜò τιμþνταò.

χραντε, Þ διÜ λüγου τüν Λüγον",

Αßτησιò καß τü ΚοντÜκιον,

"Ηχοò β'. Τοßò τþν αßμÜτων σου.

ò παρρησßαν πλουτοδντεò πρüò Κýριον, "Αγιοι Παßδεò
τριÜδüò ßσÜριθμοι, Üεß δυσωπεßτε δεüμεθα, πÜσηò ÜνÜγ_

λυτροýσθαι καß θλßψεωò, τοýò πßστει ýμÜò μακαρßζονταò.

Προκεßμενον.
Θαυμαστüò δ ΘÝüò Ýý τοßò 'Αγßοιò αýτοý,

Στßχοò' ΤοΤò 'Αγßοιò τοΤò Ýν γÞ αýτοý ÝθαυμÜστωσε",

γα-
καß
τοý

Δ
στε

Α

Ω
κηò
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ΕΥΑΙΤΕΔΙΟΝ
'Εκ τοδ κατÜ ΛουκÜν.

- 
ßπεν δ Κýριοò πρüò τοýò Ýληλυθüταò πρüò αýτüν'I-

ΙΙ ουδαßουò, οýαß ýμßν, üτι οßκοδομεßτε τÜ μνημεßα τþν προ_

φητþν, οß δÝ ΠατÝρεò ýμþν ÜπÝκτειναν αδτοýò. "Αρα μαρτυ_

ρεßτε, καß συνευδοκεßτε τοΤò Ýργοιò τþν πατÝρων ýμþν' üτι αý-

τοß μÝν ÜπÝκτειναν αýτοýò, ýμÝßò δÝ οßκοδομεßτε αýτþν τÜ

μνημεΤα. ΔιÜ τοýτο καß Þ σοφßα τσδ Θεοý εßπεν' 'Αποστελþ εßò
αýτοýò ΠροφÞταò καß "Αποστüλουò, καß Ýξ αýτþν Üποκτενοý-
οllκOß Ýκδιιüξουσιν' ßνα ÝκζητηθÞ τü αßμα πÜντων τþν Προφη-
τdJν, τü Ýκχυνüμενον Üπü καταβολÞò κüσμου, Üπü τÞò γενεÜò
ταýτηò, Üπü τοδ αßματοò "Αβελ, Ýωò τοý αßματοò Ζαχαρßου,
τοý ÜπολομÝνου μεταξý τοý θυσιαστηρßου καß τοý οßκου' ναß
λÝγω ýμßν, ÝκζητηθÞσεται Üπü τÞò γενεÜò ταýτηò. Οýαß ýμßν
τοΤò ΝüμικοΤò, üτι Þρατε τÞν κλεßδα τÞò γντbσεωò' αýτοß οýκ

εßσÞλθετε, καß τοýò εßσερχομÝνουò Ýκωλýσατε. ΛÝγοντοò δÝ

αýτοý ταýτα πρüò αýτοýò, Þρξαντο οß Γραμματεßò καß οß φα_

ρισαΤοι δεινþν ÝνÝχειν, καß Üποστοματßζειν αýτüν περß πλειü_

ßrυ, Ýνεδρεýοντεò αýτüν, καß ζητοýγτεò θηρεýσαι τι Ýκ τοý

στüματοò αýτοý, ßνα κατηγορÞσωσιν αýτοý. "Εν οßò Ýπισυνα-

χθεισþν τþν μυριÜδων τοý üχλου, þστε καταπατεßν ÜλλÞ-
λουò, Þρξατο λÝγειν πρüò τοýò ΜαθητÜò αýτοý, Πρþτον προ_

σÝχετε Ýαυτοßò Üπü τÞò ζýμηò τþν φαρισαßων, Þτιò Ýστßν Þ ý_

ΠüΚρΙσΙò' 
Δüξα. ταßò τþν σþν ,Αγßων.-.

Καß νýν. Ταßò τÞò Θεοτüκου-..
Προσüμιον

"Ηχοò πλ. β' "Ολην ÜποθÝμενοι.
Στßχ. 'ΕλÝησüν με δ Θεüò κατÜ τü μÝγα Ýλεüò σου",

δρ τü θεΤον φÝροντεò, τÞò τοD Κυρßου ÜγÜπηò, Ýν καρδßψ
"Αγιοι, πýρ οýκ ÝπτοÞθητε τü üμüδουλον, καß στερρφ βÞ-

ματι, Ýνδον τÞò καμßνου, ÜκατÜφλεκτοι χορεýοντεò, πÜνταò
Þγεßρατε, πβüζ δοξολογßαν τοδ Κτßσαντοò' φ Ýκτενþò πρε-
σβεýÝτε, ρýεσθαι παθþν τÞò φλογþσεωò, καß τþν Ýν τφ βßφ,
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τüΚον.

'ΩδÞ Þ'. Τüν ΒασιλÝα

-*þμην ýψüθεν, τοΤò πυροσβÝσταιζ þ Παßδεζ, χοΡÞ¾Þσατε Þ

tr ;λ; κατασβÝο«r, σπεýδουσι τÜò φλüγαò, πυρüò τοδ μαι-

νομÝνου.

,

στεγd)σΕωγ καß πÜσηò ÜπειλÞò τρισÜριθμοι Üπανταò, 
'ΟΟ-ò 

υ-

μÜò γεραßρονταò.

, ο' IεΡεýßλßß{¹ ?-ºßξ ξθΙ,}J'ßΙ 
σΟυ. . .

rr ν πυρß τÞζ καμßνου, α««r.ß,φ{εκτοι ßυφθητε δρüσφ κεßττο_

}Ι ;'δ-; Ü;-;;φλβκτουò, þ'πατδεò Θεοφüροι, διασþζετε

πÜντοτε, Ýν κατασβΓσει πυρüò, Þμþν τοýò πυροσβÝσταò,

sιυβQΦνßψÜγßφ,ÝνκαμßνφýμνεßτεΘεüντüνσþσαντα.διüÞ.
Συα;.οýò υμßουζ, þ παßδεò Θεοφüροι, þσπερ δþρα προσ_

εgΕαüeε, «.rß ταò αßßÞσειò Þμþν, πληροýτε καθ, ÝκÜστην,

Γ ?J¸Jß: ; Ι'"3Η],¹ º1 ;;Η :: #Α : : Τffλ¹, *";:
ζετε' 'Ο τþν ΠατÝρων Þμþν, Θεüò εýλογητüò εß,

Θεοτοκßον,

rr ν γαστρß συλλαβοýσα, τüν 'ΥπÝρθεον Λüγσν δπÝρ κατÜλη_

It;i"; εrηßουυ αýτüν τφ κüσμφ, Ýκýησαò παρθÝνε, διασþ_

ζοντα Üπανταò, τοýò Üνυμνοýυr«ò πιστþò, τüν Üφραστüν σου

νωθεν ΠαΤδεò, τÞν καθ' Þμþν
μανßαν δλεθρßαν, καß εßρÞνην

τοý Βελßαρ, καταπαýσατε
πÜσιν, ÞμΤν Üεß αßτεßσθε.

Þμßν δßδοσθε, þ

πρüò τüν Θεüνòr ωμÜτων ρþσιν, καß τþν ψυχþν θεραπεßαν,
Ζl πατεεò Θεοφüροι, ταßò ýμþν πρεσβεßαιò,
τþν üλων.
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ß

:

r

KOINO DELL 2017
Typewriter
119

KOINO DELL 2017
Pencil



Θεοτοκßον J

τ λεων Κüρη, τüν σüν Υßüν καß Δεσπüτην, ÞμΤν Ýργασαι þ Κε-
Ι χαριτωμÝνη, καß δýναμιν δßδου, Ýν πÜση δυσχερεßψ,

'ΩδÞ θΙ Κυρßωζ θεοτüκQν,

η 
'. 

εγßστην παβΡησßαγ, Ýχοντεò Κρρßφ, μεγÜλων τüκωγ καßrYt θλßψεων ρýσασθε, "Αγιοι Παßδεò τοýò πüθω ýμÜò γεραß-
ρονταò.

λüφωτοι Κυρßφ, Þδη παρεστþτεò, Ýξ Ýμπρησμþν και πι=
κρþν περιστÜσεων, "Αγιοι ΠαΤδεò Üτρþτουò ÞμÜò φυλÜ-

τθ'e

μÝρτεροι φανÝντεò, φλογüò φθειρομÝνηò, Ýκ φλογοφüρων
κινδýνων καß θλßψεων, "Αγι8ι Παºδεò λυτρþσασθε τÞν ζω-

Þ μþν.

Θεοτοκßον,

ψαýχενα μανßαν, σýντριψον ΠαρθÝνε, τοD καθ'Þμþν
Ýφορμþντοò þò λÝοντοò καß Ýν γαλÞνη συντÞρησον τÞν

Þν Þμþν.

Τü "Αξιüν Ýστι καß τÜ μεγαλυνÜρια.

αßρετε τρεΤò Παßδεò πανευκλεεßò, μÜκαρ 'Ανανßα, 'Αζαρßα
καß ΜισαÞλ' χαßρετε μεσßται, Þμþν πρüò τüν Δεσπüτην,

ß βοηθοß Ýν πÜσι, καß ÜντιλÞπτορεò.

L.τ αβουχοδονüσοροò τÞ βουλÞ εßò Ýπταπλgσßωò, Ýκκαυθεß-
Ια σαν ýλη πολλfr, κÜμινον ριφθÝντεò, ÝφλÝχθητε οýδüλωò, òßι
ΠαΤδεò θεοφüροι, δρüσφ τοδ Πνεýματοò.

αßροιò 'Ανανßα διÜ παντüò' χαßροιò ßΑζαρßα, χαßροιò Ýνδο-
ξε ΜισαÞλ' χαßρετε ΤριÜδοò, θερÜποντεò τÞò θεßαò, 'Αγ-

Ω
ξα

γ
Þγ

γ
ζω

Χ
Κα

γÝλων συμπολßται, καß ßσοστÜσιοι,
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τ, φοροι καß φýλακεò συμπαθεΤò, πυροσβεστþν üντεò, 
'ß«';" δθζ "Αγιοι τοý Θεοý, δßδοσθε ýψüθεν, ÞμΤν ßσχýν «Üι οαρ-

Ροζ, Þ νßκα πρüò κατÜσβεσιν, πυρüò σπεýδωμεν.

ττ Üσηò Ýπηρεßαò τοý δυσμενοδò, Üτρþτουò τηρεΤτε, ΠαΤδεò

'α 
"Αγιοι τοδ Θεοý, τοýò ýμþν αßτοýνταò, τÞν θεßαν προστα-

σßαν, καß εýφροσýνηò θεßαò, ÞμÜò πληρþσατε.

ξ ÜνυποστÜτου πικρÜò φλογüò, κινδýνων καß πüνων, καß
Χ' , παντοßων Ýπιφορþν Üσινεßò τηρεßτε, þ ΠαΤδεò θεοφüροι,
τοýò πßστει προσιüντOζ, ýμΤν ÝκÜστοτε.

Π Üσαι τþν 'ΑγγÝλων αß στρατιαß...

Τü τρισÜγιον, τÜ συνÞθη τροπÜρια, ÝκτενÞò καß Üπüλυσιò,
μεθ' Þν ψÜλλομεν τü ÝξÞò:

-Ηχοò β. "Οτε Ýκ τοD ξýλου.

αßδεò οß τρισÜριθμοι Θεοý, σκεýη τÞò .Αγßαò ΤριÜδοò, πε-
ιΙ ριφανÝστατα, ΜισαÞλ μακÜριε και 'Ανανßα σοφÝ, 'Αζα-
ρßα θεüληπτε, Ýκ πÜσηò ÜνÜγκηò, πÜνταò ÜπαλλÜξατε, τοýò
προσιüνταò ýμΤν, λýοντεò παθþν τÜò φλογþσειò, καß τοΤò πυ-
ροσβÝσταιò Üπαýστωò, νÝμοντεò ßσχýν καß θÜρροò Üνωθεν.

Δ Ýσποιγα πρüσδεξαι...

Τ ου πÜσαν Ýλπßδα μου...

Δßστιχον

¸ «Οrην τÞν παρÜκλησιν δÝξασθε ΠαΤδεò

Ε.[ υ ýμßν ΓερÜσιμοò πιστþò προσÜγει.
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