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19 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Βνληθαηίνπ 
 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

  

Χαικόο ξκβ’ (142). 

Κύξηε εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ…. 

  

Καη επζύο ςάιιεηαη ηεηξάθηο εμ’ ππακνηβήο, κεηά ησλ νηθείσλ 

ζηίρσλ: Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο 

ελ νλόκαηη Κπξίνπ.  

 

Δίηα ην ηξνπάξηνλ. Ήρνο δ’ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 
Ωο Αζιεηήο Σξνπαηνθόξνο Κπξίνπ, θαη πξεζβεπηήο εκώλ 

αλύζηαθηνο όλησο, ηξηζκάθαξ Βνληθάηηε ηαηο ζαηο εθηελώο, ηθεζίαηο 

ιύηξσζαη ζπκθνξώλ θαη θηλδύλσλ, πάληαο ηνπο ηηκώληάο ζε θαη εθ 

πάζεο δνιίαο, επηβνπιήο ηνπ πιάλνπ αζηλείο, εκάο ζπληήξεη, 

Μαξηύξσλ αθξώξεηα. 

 

Γόμα. Καη λπλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε…  

Χαικόο λ’ (50). 

Διέεζόλ κε, ν Θεόο ….. 

 

Δίηα ν Καλώλ ηνπ Πξνθήηνπ, νπ ε αθξνζηηρίο: Γελνύ κνη αξσγόο, 

Βνληθάηηε. Υαξαιάκπνπο. 

 

Ψδή α’ . Ήρνο πι. Γ’ . Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Γεζόκελνο πέκπσ ζνη λπλ σδήλ, θξαπγάδσλ κε παύζε, ηθεηεύεηλ 

ηνλ Λπηξσηήλ, δηδόλαη κνη ιόγνπο ζε γεξαίξεηλ, θαη κεγαιύλεηλ 

Απηόλ Βνληθάηηε. 

 

Δμ ύςνπο θαηάπεκςνλ εθ’ εκάο, Υξηζηνύ ηα ειέε, Βνληθάηηε ηεξέ, 

ιηηαίο ζνπ ηαηο ζείαηο θαξηεξόθξνλ, ίλα ηνπ πιάλνπ παηήζσκελ 

θξύαγκα. 
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Ννόο κνπ εθδίσμνλ ζθνηαζκόλ, παζώλ ν ειάζαο, ζθνηνκήλελ θαη 

Αζιεηώλ, ρνξνίο ζπλαθζείο ζε νινηξόπσ, ςπρήο εθέζεη θιεηλέ 

Βνληθάηηε.  

 

Οξώλ ελ ζηαδίσ ηνπο Αζιεηάο, Υξηζηνύ ιεινπζκέλνπο, ησλ 

αηκάησλ ηνηο νρεηνίο, εθηήζσ ηνλ πόζνλ καξηπξίνπ, πηζηώλ ζεξκέ 

πξεζβεπηά Βνληθάηηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τπέξαγλε Μήηεξ ηνπ Λπηξσηνύ, αγλείαο δνρεία, δείμνλ πάληαο ηνπο 

επιαβώο, ηηκώληάο ε ύκλνηο κειηξξύηνηο, θαη κπζηηθαίο κεισδίαηο 

εθάζηνηε. 

Ψδή γ’ . Οπξαλίαο αςίδνο. 

Μαηαηόηεηα πάλησλ ησλ γεεξώλ Άγηε, θαη ηνπ ηξπθεινύ ελλνήζαο 

βίνπ επόζεζαο, ππέξ Κπξίνπ ζαλείλ, ίλα εκίλ δείμεο ηξίβνπο, 

πνιηηείαο θξείηηνλνο, σ Βνληθάηηε. 

 

Οθζαικνύο αθαζάξηνπο ηνπ ρντθνύ ζώκαηνο, θιείζαο Βνληθάηηε 

ηάρνο όκκαηα ήλνημαο, ηα ηεο ςπρήο ηνπ νξάλ, δόμαλ ηελ όλησο 

αγήξσ, ελ ηδείλ αμίσζνλ, θαη ηνπο 

ηηκώληάο ζε. 

 

Ινβόινπ αζπίδνο ηελ θεθαιήλ ζύληξηςνλ, ηεο επηδεηνύζεο 

ζπαξάμαη Μάξηπο ζνλ πξόζθπγα, θαη κνη εθρύζαη ηόλ, νδπλεξάο 

ακαξηίαο, ν απηήο ηνλ βόξβνξνλ, πιύλαο 

δη’ αίκαηνο. 

 

Αγιαΐδα ελ έζρεο ησλ εδνλώλ πξόηεξνλ, ζθεύνο Βνληθάηηε Μάξηπο 

είηα ρξεζηόηεηνο, δηα ηεο ζεο γεξαξάο, ζαλήο αλέδεημαο όζελ 

δπζσπώ ζε· δείμόλ κε, βάζξνλ ζπλέζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρππηηθώλ πξεζβεηώλ νπ ηνηο πνηακνίο Γέζπνηλα, λπλ πξνζπίπησλ 

θξάδσ νη· ξύπνλ, άζπηιε πιύλόλ κνπ, ηεο ξππαξώδνπο ςπρήο, θαη 

εηζειζείλ κε εηο άλσ, δόκνπο ιακπξνρίησλα, Μήηεξ αμίσζνλ. 

 

Απόπιπλνλ, ηνλ ηεο θαξδίαο εκώλ ζαηο πξεζβείαηο ξύπνλ, θαη 

αθζίηνπ δσήο ηκάηηνλ έλδπζνλ, ηνπο ζε Βνληθάηηε αλπκλνύληαο. 

 

Δπίβιεςνλ,... 
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Κάζηζκα. Ήρνο β’ . Πξεζβεία ζεξκή. 
Πξεζβείαηο ηαηο ζαηο απαύζησο ηεηρηδόκελνη, ηνπ θαύινπ ερζξνύ 

ηαο κεραλάο εθηξέπνκελ, θαη θαιώο ην πέιαγνο, Βνληθάηηε 

δηαπιένκελ, ηνπ βίνπ όζελ ύκλνηο κπζηηθνίο, ηελ ζελ παξξεζίαλ 

αλακέιπνκελ. 

  

Ψδή δ’ . Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ωο σθύπνπο ηηο έιαθνο, επί ηαο πδάησλ πεγάο αλέδξακεο, 

ελαζιήζαη Βνληθάηηε, θαη ηζρύλ δσξήζαη ηνηο ηηκώζί ζε. 

 

Γεξαξέ Βνληθάηηε, πάξερε θαη’ άκθσ πγείαλ άπαζη, ηνηο γεξαίξνπζη 

ηνπο άζινπο ζνπ, θαη ηελ ζείαλ κλήκελ ζνπ δνμάδνπζηλ. 

 

Οκεγύξεσο θαύρεκα, Αζιεηώλ ηεο πίζηεσο Βνληθάηηε, ζαο ιηηάο 

απεθδερόκεζα, ίλα βίνλ ήζπρνλ δηάγσκελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

σκαηώζαζα Κύξηνλ, θαη Θεόλ Παξζέλε βξνηνύο εζέσζαο, θαη ηεο 

γεο ηελ ζθαίξαλ ήλσζαο, κεηά ηνπ απείξνπ ζηεξεώκαηνο. 

  

Ψδή ε’ . Φώηηζνλ εκάο. 

Βύζηνλ ερζξόλ, ηνλ δεηνύληα αθαλίζαη κε, Βνληθάηηε απέιαζνλ 

καθξάλ, ν απηόλ γελλαηνθξόλσο ηξνπσζάκελνο. 

 

κβξνηο ηεξνίο, ησλ αηκάησλ ζνπ επίαλαο, Κηιηθίαο Βνληθάηηε ηελ 

γελ, θαη θαξπνύο αησληόηεηνο εμέδξεςαο. 

 

Νύθηα δνθεξάλ, ηεο αλόκνπ πνιηηείαο κνπ, θαηαθώηηζνλ ιηηώλ ζνπ 

ηαηο απγαίο, Βνληθάηηε αλδξείαο άζηξνλ πάκθσηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ίλα νη πηζηνί, εζαεί ε κεγαιύλνκελ, ξώκελ δίδνπ θαη πγείαλ 

ςπρηθήλ, πάζη Μήηεξ ηνπ Κπξίνπ Αεηπάξζελε. 
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Ψδή ζη’ . Τελ δέεζηλ. 

Φσηόιακπξε, Μάξηπο Βνληθάηηε, ν δερζήλαη πξηλ Κπξίνπ ηελ ράξηλ, 

ελ εδνλαίο δαπαλήζαο ηνλ βίνλ, εδνληθώλ ελζπκήζεσλ ζβέζνλ κνπ, 

ην θαηαθαίνλ ππξ δεηλώο, θαη νδνύο αλαςύμεσο δείμόλ κνη. 

 

Αζηείξεπηνο, πνηακόο ηάζεσλ, ηνλ ζνλ ιείςαλνλ ελ Ρώκε επώθζε, 

αξδεύσλ πάληαο ηνπο ελ αζζελείαο, θαηαθεηκέλνπο ηε θιίλε θαη 

ζπεύδνληαο, απηώ ελ πίζηεη αθιηλεί, ηαρηλέ ηαηήξ Βνληθάηηε. 

 

Σηηξώζθνκαη, νίκνη ν πνιύζηελνο, εθ βειώλ ησλ ππξηθιέθησλ ηνπ 

πιάλνπ, θαη πιήξεο πόλνπ πξνο ζε αλαηείλσ, ρείξαο αηηνύκελνο ζελ 

αθαηαίζρπληνλ, αληίιεςηλ ζαπκαηνπξγέ, Αζιεηώλ θνξπθή 

Βνληθάηηε. 

  

Θενηνθίνλ. 

Ιθέηεπε, εθηελώο ηνλ Κύξηνλ, θαη Θεόλ εκώλ Ολ έηεθεο θόζκσ, 

ππεξθπώο ππέξ πάλησλ Παξζέλε, ησλ αλπκλνύλησλ ηνλ πάληηκνλ 

Σόθνλ νπ, θαη ε σο πξόμελνλ δσήο, γεξαηξόλησλ αιήθηνπ 

εθάζηνηε. 

 

Απόπιπλνλ, ηνλ ηεο θαξδίαο εκώλ ζαηο πξεζβείαηο ξύπνλ, θαη 

αθζίηνπ δσήο ηκάηηνλ έλδπζνλ, ηνπο ζε Βνληθάηηε αλπκλνύληαο. 

 

Άρξαληε….. 

  

Κνληάθηνλ. Ήρνο β’ . Τα άλσ δεηώλ. 

Ωο ησλ πηζηώλ αληηιήπησξ ζεξκόηαηνο, ησλ πξνζθεπγόλησλ ηε ζε 

ζεία ράξηηη, δεηλήο αζζελείαο εθιύηξσζαη, παλεπζηαιέο Αζιεηά 

Βνληθάηηε, ιηηώλ ζνπ δπλάκεη πξνο Κύξηνλ. 

  

Πξνθείκελνλ. Ήρνο β .: Θαπκαζηόο ν Θεόο, ελ ηνηο Αγίνηο Απηνύ. 

η.: Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε Απηνύ εζαπκάζησζελ ν Κύξηνο. 

 

Δπαγγέιηνλ (Μαηζ. η’  32-36, ηα  1) 

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο· παο όζηηο νκνινγήζεη ελ εκνί 

έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, νκνινγήζσ θαγώ ελ απηώ έκπξνζζελ 

ηνπ Παηξόο κνπ ηνπ ελ ηνηο νπξαλνίο· όζηηο δ’ αλ αξλήζεηαί κε 

έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, αξλήζνκαη θαγώ απηόλ έκπξνζζελ ηνπ 

Παηξόο κνπ ηνπ ελ νπξαλνίο. Με λνκίζεηε όηη ήιζνλ βαιείλ 

εηξήλελ, αιιά κάραηξαλ. Ήιζνλ γαξ δηράζαη άλζξσπνλ θαηά ηνπ 
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παηξόο απηνύ, θαη ζπγαηέξα θαηά ηεο κεηξόο απηήο θαη λύκθελ 

θαηά ηεο πελζεξάο απηήο· θαη ερζξνί ηνπ αλζξώπνπ νη νηθηαθνί 

απηνύ· θαη εγέλεην, όηε εηέιεζελ ν Ιεζνύο δηαηάζζσλ ηνηο δώδεθα 

Μαζεηαίο απηνύ, κεηέβε εθείζελ, ηνπ δηδάζθεηλ θαη θεξύηηεηλ ελ 

ηαηο πόιεζηλ 

απηώλ. 

 

Γόμα: Ταηο ηνπ Αζινθόξνπ... 

Καη λπλ: Ταηο ηεο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β . Όιελ απνζέκελνη. η.: Διεήκνλ, 

ειέεζόλ κε ν Θεόο... 

 

Άζπεηνλ θαηάζβεζνλ, ακαξηεκάησλ ηελ θιόγα, όκβξνηο αελάνηο 

ζνπ, πξεζβεηώλ πξνο Κύξηνλ γελλαηόηαηε, Αζιεηά πίζηεσο, ν ελ ησ 

ζηαδίσ, κεγαιύλαο ζείνλ όλνκα, ηνπ Παλνηθηίξκνλνο, θαη Θενύ 

εκώλ Βνληθάηηε, σο αλ ηελ παλαθήξαηνλ, κλήκελ ζνπ δνμάδνκελ 

πάληνηε, θαη ηεο παξξεζίαο, κεζ’ ήζπεξ σκνιόγεζαο Υξηζηόλ, πξν 

ηνπ ηπξάλλνπ παλύκλεηε, κηκεηαί γελόκεζα. 

  

Ψδή δ’ . Παίδεο Δβξαίσλ. 

Έξγνηο ηνλ βίνλ αλαιώζαη ζεαξέζηνηο θαηαμίσζνλ ηνπο πόζσ, 

επθεκνύληαο ηελ ζελ, αγίαλ κλήκελ Πάηεξ, ζεόθξνλ Βνληθάηηε, 

αζινπκέλσλ θνζκηόηεο. 

 

Υάξηλ κνη πέκςνλ νπξαλόζελ Βνληθάηηε ησ ζε πκλνινγνύληη, 

επζηαιέο ηνπ Υξηζηνύ, νπιίηα ν ηα πάζε, ζαξθίνπ απσζάκελνο, 

Παξαθιήηνπ ηε δπλάκεη. 

 

Αίλνλ πξνζάγνκέλ ζνη πάληεο ησ ζπζίαλ εαπηόλ Κπξίσ δόληη, θαη 

ζηνιήλ ηεο ςπρήο, θνηλίμαληη ςεθάζηλ, αηκάησλ ησλ ηδίσλ ζνπ, 

Βνληθάηηε πακκάθαξ. 

                                               

Θενηνθίνλ. 

Ρεύκαζη ησλ ηεο κεηαλνίαο ινύζνλ Πάλαγλε δαθξύσλ ηνπο νπο 

δνύινπο, θαη εηο δόκνπο απηνύο, θεθαζαξκέλνπο δέμαη, ησλ νπξαλώλ 

Παληάλαζζα, ηαηο επραίο Βνληθαηίνπ. 
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Ψδή ε’ . Τνλ Βαζηιέα. 

Ακαξηεκάησλ, ηελ δπζσδίαλ πξεζβείαηο, ηαηο ζεξκαίο ζνπ 

απνθάζαξνλ ν γλόθνλ, ιύζαο ακαξηίαο, ηε ηνπ Υξηζηνύ δπλάκεη. 

 

Λειακπξπζκέλνο, καξκαξπγαίο ησλ ζσλ πόλσλ, εηο ζθελώζεηο 

θσζθόξνπο εηζήιζεο, ηθεηεύεηλ Μάξηπο, ππέξ ησλ ζε πκλνύλησλ. 

 

Αλδξεηνθξόλσο, πξν ηνπ αλόκνπ ηπξάλλνπ, Βνληθάηηε έζηεο 

Κπξίνπ, όλνκα ην κέγα, νκνινγώλ θαη ζείνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαλίαλ πιάλνπ, ηελ θαζ’ εκώλ θηλνπκέλε, δίδνπ δύλακηλ πάζη θαη 

ξώκελ, ηνηο πξνζηξέρνπζί νη, παηείλ Θενθπήηνξ. 

  

 

Ψδή ζ’ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Παζώλ εκώλ ηιύνο, πξεζβεηώλ ζνπ ξείζξνηο, πιύλνλ ηνπο ζε 

Βνληθάηηε κέιπνληαο, ςαικνίο θαη ύκλνηο σο πίζηεσο ζείνλ 

Μάξηπξα. 

 

Ο θύιαμ θαη πξνζηάηεο, πέιεηο ζσλ πξνζθύγσλ, ηνκεύ εηδώισλ 

ζπεξκάησλ νμύηαηε, θαη αιεζείαο θζεγκάησλ ζπνξεύ γιπθύηαηε. 

 

Τςίζηνπ λπλ ησ ζξόλσ, παξεζηώο κε παύζε, ππέξ εκώλ δπζσπείλ 

Βνληθάηηε, ησλ επιαβώο εθηεινύλησλ ηελ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

σκάησλ αιγεδόλαο, θαη ςπρώλ ην άρζνο, ησλ νηθεηώλ νπ 

ζεξάπεπζνλ Γέζπνηλα, ίλα εξέκσο ηνλ βίνλ εκώλ δηάγσκελ. 

  

 

Μεγαιπλάξηα. 

Άμηόλ εζηηλ σο αιεζώο…. 

 

Υαίξνηο Βνληθάηηε γεξαξέ, ν ζηεξξώο αζιήζαο, θαη αηζρύλαο ηνλ 

δπζκελή, ραίξνηο ιακπξνθόξε, αζηήξ ηεο Δθθιεζίαο, ν πάληαο 

αξηζηείαο, ιάκπσλ ππξζεύκαζη. 
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θόηνο θαηαπηήμαο δεηλόλ παζώλ, ράξηηη ηε ζεία, ελ ζηαδίσ σο 

ηειαπγήο, εσζθόξνο ώθζεο, αλδξείαο θαη Μαξηύξσλ, ηεο δήκνηο 

εξηζκήζεο, σ Βνληθάηηε. 

 

Σαο πηθξάο βαζάλνπο ησλ Αζιεηώλ, θαη ηελ θαξηεξίαλ, Βνληθάηηε 

θαζνξώλ, ελ ησ καξηπξίσ, απηώλ επιήζζεο πόζνπ, Υξηζηώ 

επαξεζηήζαη, δη’ ελαζιήζεσο. 

 

Έδσθαο σο άζπινλ ζεζαπξόλ, ζθήλόο ζνπ ην ζείνλ, Αγιαΐδη ηε 

ζαπκαζηή, ε θαηαθηινύζα, απηό κεη’ επιαβείαο, εκύξηζε δαθξύνηο, 

σ Βνληθάηηε. 

 

Σνπο πξνζεξρνκέλνπο κεηά ζπνπδήο, ζθέπε ζνπ ηε ζεία, Βνληθάηηε 

ζζελαξέ, θαη ηαο αζηγήηνπο, επραίο ζνπ πξνο ηνλ Κηίζηελ, ελζέξκσο 

αηηνπκέλνπο, ζώδε εθ ζιίςεσλ. 

 

Πιήξνπ ηα αηηήκαηα ζπκπαζώλ, ησλ ζνη πξνζηόλησλ, Βνληθάηηε θαη 

πηζηώο, ηελ αγίαλ κλήκελ, ηελ ζελ επηδεηνύλησλ, Μαξηύξσλ 

παγγεξάζησλ, βάζξνλ αηίλαθηνλ.  

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

   

Σν Σξηζάγηνλ….. Σα ζπλήζε ηξνπάξηα….. 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

βέζνλ, ακαξηάδσλ κνπ ην ππξ, ην δεηλώο κε θαίνλ ιηηώλ ζνπ, ηνηο 

νρεηνίο Αζιεηώλ, θιένο Βνληθάηηε, θαη ελ εηάζεσο, ηε εκέξα 

ζηεξξόςπρε, γελνύ παξαζηάηεο, λπλ ηνπ ζνη πξνζπίπηνληνο, 

ζηαδίνπ πξώηαζιε, ίλα θαζ’ εθάζηελ γεξαίξσ, ζελ πξνο ηνλ Θεόλ 

παξξεζίαλ, θαη ςπρήο ην εύηνλνλ ηεο ζείαο ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη …. 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ, … 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 


