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11 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ Λνπθά 

ηνπ Ιαηξνύ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Εἴηα ηά παξόληα Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο ηνῦ Υξηζηνῦ αἰγιεθόξνο, θαί ἰαηξόο ηῶλ ἀζζελνύλησλ 

κεξόπσλ θαί πξεζβεπηήο Λνπθά πξόο ηόλ Φηιάλζξσπνλ, ηνύο 

ἐπηδεηνῦληαο ζνπ ηήλ ζενζδνηνλ ράξηλ, κή ἐιιείπεηο ἅγηε ἀπό πάζεο 

ἀλάγθεο θαί ραιεπῶλ ηνπ βίνπ ἀλαγθῶλ δηαθπιάηησλ ηαῖο ζείαηο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

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

Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

Χαικόο λ΄ (50) 

Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. α΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Λνπθά ἀξρηζύηα ηόλ Ἰεζνῦλ, πάληνηε δπζώπεη ὑπέξ πάλησλ ὑκῶλ 

ιηηαῖο ,λόζσλ ιπηξσζῆλαη δπζηάησλ, θαί δπζπξαγίαο ηνῦ βίνπ 

παλόβιηε. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 
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ξκᾶο ηάο ἄηαθηνπο ηῶλ ἡδνλῶλ, Λνπθά θαί ἐλλνίαο, ςπρνθζόξνπο 

ηῶλ γεεξῶλ, ηή ζή πξνζηαζία Ἱεξάξρα, ἐθ ηῆο ςπρῆο κνπ 

ἀλαζπαζνλ πξνξξηδνλ. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ὑθέξπσλ δνιίσο ὁ πνλεξόο, πξνζβάιιεη κέ ὄλησο ἀξξσζηήκαζη 

ηνῖο δεηλνῖο ,ἄιι ὡο ζενθίλεηνο ἀθέζησξ, ηήλ ἰαηξείαλ Λνπθά δόο 

κνί ηάρηζηα. 

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

Κακάηνπ ηνῦ ζώκαηνο θαί ςπρῆο, ηνύο δνύινπο ζνπ κήηε, 

ἐιεπζέξσζνλ ζαῖο ιηηαῖο θαί ράξηζε πάζηλ ηήλ ἐιπίδα ηνῦ 

πιαηπζκνῦ θαί ἀλέζεσο δέζπνηλα. 

Ὠδή γ’. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἀπνξξήησο ηήλ ράξηλ, ηά ζά ὀζηᾶ δίδσζη, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο ἐλ 

πίζηεη, ηαῦηα ἀζπαζαζζαη ἐλ άγκαηα ηή κνλή, θαί ἐλ ηή ρώξα 

Ρσζίαο, ὡο πεγή δσῆο, Λνπθά ἀνίδηκε. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἰαζῆλαη ιηηαίο ζνπ ,παξαθαιῶ ἅγηε , ἐθ ηῆο ηαξαρῆο ηνῦ λνόο κνπ 

θαί ηῆο δεηιίαο κνπ, ζύ γάξ ὡο εὔηνικνο ἐλ ηνῖο θαηξνηο ηνῖο 

ἐζραηνηο, Υξηζηνῦ ηήλ ἀιήζεηα, Λνπθά ἐθήξπμαο. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἀξρηζύηεο ὑπάξρσλ, ἐλ νὐξαλῶ ἐπαξνλ, ηάο ζεπηᾶο ζνπ ρείξαο 

ζενθξνλ, πξόο ηόλ Φηιάλζξσπν, ἁπαιιαγῆλαη κέ, ἀκπιαθεκάησλ 

παληνίσλ, ὡο ἄλ ηήλ ζσηήξηνλ, ηξῖβνλ πνξεύζνκαη. 

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

Σάο ζπκβάζεηο ηνῦ βίνπ θαί δπζκελῆ ζθάλδαια, ηάο ἐπηθνξᾶο ηνῦ 

βειίαξ θαί κεραλήκαηα γήηλσλ ζέιγεηξα θαί ηῶλ καηαίσλ ὀξέμεηο 

ἄθ ἠκῶλ ἀπνζηεζνλ Παληνβαζίιηζζα. 

Δηαζσζνλ ὤ Ἱεξάξρα Λνπθά ηνπο ζέ ἀλπκλνῦληαο ἐθ θλδύλσλ θαί 

πνλεξῶλ θαηαζηάζεσλ θαί ἐθ ηῶλ λόζσλ θάη ἀκθσ ζεκεηνθόξε. 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Πξεζβεία ζεξκή 

Ἐλ ρξόλνηο ηνῖο λῦλ, Λνπθά Ἀξρηεπίζθνπε, ἐθάλεο πηζηνηο 

παξακπζία ἄθαηνο δην κή παύζε ἅγηε ζπληεξῶλ πξνκεζεία ηή 

θξείηηνλη, ὡο παξξεζίαλ ζρῶλ ἐλ νὐξαλῶ, ηνύο πόζσ θσλνύληαο ηό 

ζόλ ὄλνκα. 

Ὠδή δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ρίδαλ ἔθνςνλ Ἅγηέ ηεο δαηκνληθῆο ζαθῶο ἀζεόηεηνο θαί Λνπθά 

πξόο ἀγαζόηεηα ἰζπλαο ςπρᾶο ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ζέ. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἐπί ζνῖ ηάο ἐιπίδαο κνπ ἔρσλ Ἱεξάξρα ζεβαζκηώηαηε, λπζηαγλόλ 

ηῆο ξαζπκίαο κνπ, ζηῆζαη ὁ θηινπινο ἐθίεκαη. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σῷ θινγκῶ παξαβάζεσλ θαί ἀζεβεκάησλ Λνπθά Ἐπίζθνπε 

ἐθηαθεηζαλ ηήλ θαξδίαλ κνπ δξόζηζνλ ξαλίζη ηνῦ ἐιένπο ζνπ. 

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

 ὑπάξρσλ ἀρώξεηνο θαί πιεξῶλ ηά πάληα Θεόο ἐρώξεζελ ἐλ ηή 

κήηξα ζνπ Παλάκσκε ὄλ ὑπέξ ἠκῶλ ἀεί ἱθέηεπε. 

Ὠδή ἐ’. Φώηηζνλ ἠκᾶο 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ὕςσζνλ Λνπθά πξόο ηήλ ἄλσζελ ιακπξόηεηα ηά λνήκαηα ἠκσλ 

ηῶλ ἐκπαζῶλ δηαιύσλ ἁκαξηίαο ηά θαληάζκαηα. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

ηόλνλ ηῶλ ςπρῶλ θαί ζσκάησλ ηά ἀιγεκαηα Ἱεξάξρα δσεθόξνηο 

ζνπ ιηηαηο κή ἐιιηπήο ἰαηξεῦζαη ηῶλ ηηκσλησλ ζέ. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Νῦλ ἐλ αγκαηά ηάο κεξίδαο ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ νἱ κνλάδνληεο 

θαηέρνληαο Λνπθά ηνῖο εὐραῖο ἐθδεηνύζη ηήλ εἰξήλεπζηλ. 

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

Ὄλ ὑπεξθπῶο Θενηόθε ἀπεθύεζαο δπζσπνπζα κή ἐιιηπήο ἐζαεί 

ἐθιπηξώζαζζε ἠκᾶο ἐμ ἀπνγλώζεσο. 
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Ὠδή ο’. Τήλ δέεζηλ 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

πζηήκαηα πνλεξῶλ ἐθύθισζαλ ηάο ςπραο ἠκσλ Λνπθά Ἱεξάξρα 

θαί ζαξθηθῶλ ηά ἀκέηξεηα πάζε πξόο ἀθξαζίαο ηόλ ιάθθνλ 

θαζειθνπζη ἠκαο ηνύο θξάδνληαο πξόο ζέ ἐθ θζνξᾶο ηνύο ἰθεηάο 

ζνύ ιπηξσζνλ 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

δήγεζνλ πξόο ιηκέλα εὐδηνλ Ἱεξάξρα ηνῦ Υξηζηνῦ ηνύο πεζόληαο 

ἐλ θιπδσλίσ ηῆο δάιεο ηνῦ βίνπ θαί ἐλ ἀβύζζσ παγίδσλ ηνῦ ὄθεσο 

ὡο θεθηεκέλνο πξόο Θεόλ ηήλ θαιήλ παξεζίαλ παλεύθεκε. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ὑπάξρσλ ησλινγηζκῶλ ἀλαπιεσο Ἱεξαξρα πνιπθξόληηδνο βίνπ θαί 

κεξίκλσλ θαζ’ ἑθάζηελ ὁ ηάιαο ἐλ ἠδνλαῖο ςπρνθζόξνηο ηνῦ 

ζώκαηνο ἐθ βάζνπο αἴξσ ηήλ θσλήλ πξόο ηό ζεῖνλ κέ θῶο 

θαζνδεγεζνλ. 

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

Νῦλ βαξεη ηῶλ ἐκπαζῶλ πηαηζκάησλ κνπ θαιπθζεζα ἡ θαξδία κνπ 

ζζελεη, θαί κή ηνικῶλ ἀηελίζαη πξόο ὕςνο ηνῦ νὐξαλνῦ Θενηόθε ὁ 

ἄζσηνο αἰηνῦκαη ἄθεζηλ θαθῶλ παλζελεί ζνύ πξεζβεία Θενλπκθε. 

Δηαζσζνλ ὤ Ἱεξάξρα Λνπθά ηνπο ζέ ἀλπκλνῦληαο ἐθ θηλδύλσλ θαί 

πνλεξῶλ θαηαζηάζεσλ θαί ἐθ ηῶλ λόζσλ θάη ἄκθσ ζεκαηνθόξε. 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἔπ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ. Ἦρνο β’. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ 

Ὡο Ἱεξάξρεο Λνπθά ἀμηάγαζηε πκθεξνππόιεσο πάζεο ὁ πξόεδξνο 

ηνῖο πξνζηνύζηλ ἐλ πίζηεη ηή ιάξλαθα ηῶλ ζῶλ ιεηςάλσλ ἁγίαζνλ 

ραξηηη παξέρσλ θαη’ ἄκθσ ηήλ ἴαζηλ. 

Καί εὐζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ’. 

Δίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη, θαί ὡζεί θέδξνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλσ 

πιεζπλζήζεηαη. 

ηίρνο. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῷ Οἴθσ Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ 

ἠκῶλ ἑμαλζήζνπζηλ. 

 

Δαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ (ζη΄. 17-19, ζ’ 1-2, ἰ’ 16-21) 
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Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ ἦιζε πξόο ηόλ Ἰεζνῦλ ὄρινο καζεηῶλ αὐηνῦ, θαί 

πιῆζνο πνιύ ιανῦ, ἀπό πάζεο ηεο Ἰνπδαίαο θαί Ἱεξνπζαιήκ θαί ηῆο 

παξαιίνπ Σύξνπ θαί ηδῶλνο, νἱ ἦιζαλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ, θαί ἰαζῆλαη 

ἀπό ηῶλ λόζσλ αὐηῶλ, θαί νἱ ὀρινύκελνη ὑπό πλεπκάησλ 

ἀθαζάξησλ θαί ἐζεξαπεύνλην. Καί πᾶο ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἀπηεζζαη 

αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην, θαί ἰάην πάληαο. (ζ’. 1-2) 

πγθαιεζάκελνο δέ ηνύο δώδεθα Μαζεηᾶο αὐηνῦ ἔδσθελ αὐηνῖο 

δύλακηλ θαί ἐμνπζίαλ ἐπί πάληα ηά δαηκόληα, θαί λόζνπο ζεξαπεύεηλ. 

Καί ἀπέζηεηιελ αὐηνύο θεξύζεηλ ηήλ βαζηιείαλ ηνῦ Θενῦ, θαί 

ἰάζζαη ηνύο ἀζζελνῦληαο. (η΄. 16-21). Καί ἔιεγελ αὐηνῖο.  ἀθνῦλ 

ὑκῶλ , ἐκνῦ ἀθνύεη, θαί ὁ ἀζεηῶλ ὑκᾶο, ἐκέ ἀζεηεῖ, ὁ δέ ἐκέ ἀζεηῶλ, 

ἀζεηεῖ ηόλ ἀπνζηείιαληα κέ. Ὑπέζηξεςαλ δέ νἱ ἑβδνκήθνληα κεηά 

ραξᾶο, ιέγνληεο. Κύξηε, θαί ηά δαηκόληα ὑπνηάζζεηαη ἠκίλ ἐλ ηῷ 

ὀλόκαηί ζνπ. Εἶπε δέ αὐηνῖο. Ἐζεώξνπλ ηόλ αηαλᾶλ ὡο ἀζηξαπήλ 

ἐθ ηνῦ νὐξαλνῦ πεζόληα. Ἰδνύ δίδσκη ὑκίλ ηήλ ἐμνπζίαλ ηνῦ παηεῖλ 

ἐπάλσ ὄθεσλ θαί ζθνξπίλσλ , θαί ἐπί πάζαλ ηήλ δύλακηλ ηνῦ 

ἐρζξνῦ, θαί ὑκᾶο νὐ κή ἀδηθήζε. Πιήλ ἐλ ηνύησ κή ραίξεηε, ὅηη ηά 

πεύκαηα ὑκίλ ὑπνηάζζεηαη, ραίξεηε δέ κᾶιινλ , ὅηη ηά ὀλόκαηα 

ὑκῶλ ἐγξάθε ἐλ ηνῖο νὐξαλνῖο. Ἐλ αὐηή ηή ὥξα ἠγαιηάζαην ηῷ 

Πλεύκαηη ὁ Ἰεζνῦο , θαί εἶπελ. Ἐμνκνινγνῦκαη ζνί, Πάηεξ, Κύξηέ 

ηνπ νὐξαλνῦ θαί ηῆο γήο, ὅηη ἀπέθξπςαο ηαῦηα ἀπό ζνθῶλ θαί 

ζπλεηῶλ, θαί ἀπεθάιιπςαο αὐηά λεπίνηο, λαί, ὁ Παηήξ, ὅηη νὕησο 

ἐγέλεην εὐδνθία ἔκπξνζζέλ ζνπ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη.Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

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

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ … 

Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, 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 

Ἅγηε Ἀλάξγπξε Ρσζίαο πάζεο ηό θιένο ηῆο πκθεξνππόιεσο 

ἔλδνμε δηδάζθαιε θαί Ἐπίζθνπε ηάο δεηλάο κάζηηγαο ηῶλ 

ἀξξσζηεκαησλ ππξεηῶλ ηέ θαί ηά ηξαύκαηα ηῶλ πξνζηνλησλ ζνί 

ἴαζαη Λνπθά ηῷ ἐιέεη ζνπ θαί ηαῖο ἰθεηεξίαηο πξόο ηόλ ζόλ 

Φηιάλζξσπνλ Κύξηνλ. Παληηκε ἀθέζηνξ ἐιπίο θεθκεθόησλ ἀξξαγήο 

κή ἐπηιάζε δσξήζαζζε πάζη ηά εὐθξόζπλα. 
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Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Σή ζή ζθέπε πξνζηξέρσ Ἱεξάξρα αἰηνύκελνο ηήλ θαξδηάλ κνπ ηήλ 

γεκνπζαλ ἀθάλζαο ηῆο ὑπεξεθαλίαο θαί δαηκόλσλ ζξαζύηεηνο 

ἀπνθαζάξαη ηαῖο ζαῖο ἐληεύμεζη Λνπθά κνπ. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἁγηώηαηε Πάηεξ λνεηῶλ Αἰζηόπσλ θαί θαθνηξόπσλ βξνηῶλ 

ζπκβάζσο ἀιόγνπ θαί ηῆο θαθνπξαγίαο ἀλσηέξνπο ζπληήξεζνλ 

ηνύο ἑμαηηνύληαο Λνπθά ηήλ ζήλ ἐπηθνπξίαλ. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

ηεξηγκόλ ἐλ ηή ζιίςεη ἐλ πειάγεη ηνῦ βίνπ ηνῦ αγκαηά ἡ κνλή ηά 

ιείςαλά ζνπ πάηεξ θαηέρνπζα ηό ζαξζνο θάζ ἑθάζηελ ἀξύεηαη. Ἴλα 

πξόο πιάηνο ραξᾶο ηῆο ὄλησο θαηαληήζε. 

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

Ἰεζνῦ ηάο ἀγθάιαο ηῆο ζεξκῆο ζνπ ἀγάπεο θαί ζπκεδίαο ὁκνῦ 

ὑπάλνημνλ κνί ῶηεξ ιηηαῖο ηῆο ζῆο ηεθνύζεο ἴλα ςάιισ γεζόκελνο 

ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἠκσλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

Ὠδή ἡ’. Τόλ Βαζηιέα 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἀηξέκαο Πάηεξ πξό ηῶλ βεκάησλ ἀζέσλ ὠκνιόγεζαο Υξηζηόλ 

Ἐζηαπξσκέλνλ ὄλ κή δηαιίπεο ὑπέξ ἠκῶλ ιηηάδσλ. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

νθίαο κάθαξ ηῆο ζεηθῆο ὧλ δνρεῖνλ ηόλ ζπκόλ θαί ηαξαρώδεηο 

ἐλλνήζεηο ζξαῦζνλ ηῆο ςπρῆο κνπ Λνπθά ζεκεηνθόξε. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἅγηε ιύζνλ ηῆο ηαιαηπώξνπ ςπρῆο κνπ θαί ηνῦ ζώκαηνο ηνύο 

πόλνπο θαί ὀδύλαο, ζύ γάξ, Ἀξρηζύηεο ηπγράλεηο θαί ἀθέζησξ. 

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

Ἰζρύο ἡ ὄλησο θαί ἡ ἐιπίο θαί ηό θάνο ,ἡ παξάθιεζεο θαί ἴακα θαη’ 

ἄκθσ Δέζπνηλα ὑπάξρεηο ἠκῶλ ηῶλ ὀξζνδόμσλ. 
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Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ἰάηξεπζνλ ηάο λόζνπο ηῶλ ςπρνπαζρόλησλ θαί ἀιγνπκέλσλ Λνπθᾶ 

ὑπέξ ἔλλνηαλ δηεπζεηῶλ ηάο ἐλλνίαο αὐηῶλ καθάξηε. 

Ἅγηέ ηνπ Θενῦ, πξέζβεπε ὑπέξ ἠκῶλ. 

Ὡο κέιηζζα ἐηξύγεηο ηήλ ζνθίαλ πάζζαλ ἐπί ηῆο γήο Ἱεξάξρα 

ἀνίδηκε δην λνόο κννπ ἀπέιαζνλ ηήλ ζθνηόκαηλαλ. 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ἠδέσο νἱ Παηέξεο κάλδξαο αγκαηίνπ ηά ζᾶ ὀζηᾶ ὡο καξγάξνπο 

θαηέρνληεο ἐπηδεηνύζηλ ζενθξνλ ηήλ ζήλ ἀληίιεςηλ. 

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

Λαόλ ηῶλ ὀξζνδόμσλ θύιαηηε ἐθ ιύθσλ αἱξεηηθῶλ Παλαγία 

Παλύκλεηε ἀπνθαιύπηνπζα πάζαλ αὐηῶλ θαθόηεηα. 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. 

Τήλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

Καί ηά παξόληα Μεγαιπλάξηα (Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ Λνπθά 

ηνπ Ιαηξνύ) 

Υαίξνηο ἐπηζθόπσλ ὁ θνηλσλόο ηῆο Ρσζίαο πάζεο ὁ ζενζνθόο 

ἰηαηξόο ραίξνηο ηῆο Κξηκαίαο ὁ ζεῖνο πνηκελάξρεο Λνπθᾶ ηῶλ 

ξζνδόμσλ ὁ λένο ἅγηνο. 

Ἔρσλ ηήλ ζνθίαλ παξά Θενῦ ηῶλ λελνζεθόησλ ἐζεξάπεπεο ηά 

δεηλά θαί ηνύο πεπηνθόηαο ἐλ ιάθθσ ηῶλ ἀζέσλ ηή ζῆ δπλάκεη 

Πάηεξ Λνπθᾶ ἐμήξπαζαο. 

Πάληα ηά ὀλείδε δηά Υξηζηόλ, θύιαθαο δηώμεηο θαί αἰθίαο 

ζσκαηηθᾶο ζθύβαια ἠγήζσ θαί ἔθεξεο γελλαίσο Λνπθά ζεκεηνθόξε 

θαί ἀθαηάβιεηε. 

Θαύκαηα ηεξάζηηα ηῷ ιαῶ ἡ ζεπηή ζσξξόο ζνπ ἐλ Ρσζία ἐπηηέιεη, 

θαί ἐλ αγκαηίσ, ἐθ ηαύηεο αἵ κεξίδεο ἐθβιύδνπζηλ ἰάζεηο Λνπθᾶ 

ηνῖο πάζρνπζη. 

Ηὔγαζαο ὡο ἥιηνο πακθαήο ἐλ πκθεξνππόιεη ηάο ρνξείαο ηῶλ 

εὐζεβῶλ θαί ηῆο ἀζεΐαο ἐκείσζαο ηό ζθόηνο, ἐλ ρώξα ηῆο Ρσζίαο 

Λνπθᾶ ἀνίδηκε. 
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Μάλδξα ηῶλ ζξεκκάησλ ηῶλ ινγηθῶλ ἐλ ηῷ αγκαηίσ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ πξόο Υξηζηόλ θύιαηηε ζενθξσλ ἐθ πάζεο 

θαθνπξγίαο δαηκόλσλ ηῶλ ἐρζίζησλ Λνπθᾶ παλάξηζηε. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Τό Τξηζάγηνλ… 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. Τνῦ ἅ. Τόλ ζπλάλαξρνλ ιόγνλ 

Ἰαηξόλ θαί πνηκέλα, Λνπθά ηηκήζσκελ, πκθεξνππόιεσο πνίκλεο, 

Ἀξρηεξέα ιακπξόλ, ηόλ βαζηάζαληα Υξηζηνῦ ηά ζεία ζηίγκαηα, ηάο 

ἐμνξίαο, ηά δεηλά, ἐγθιεηζκνύο ἐλ θπιαθαῖο, ηάο ζιίςεηο θαί ηά 

ὀλείδε, ηόλ ἐπί ἐζράησλ θαλέληα, ἐλ ηή Ρσζία λένλ Ἅγηνλ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β’. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάηεξ Ἱεξάξρα ηνῦ Υξηζηνῦ, ἔλδνμε Λνπθά κή θαηόθλεη, 

ἐπηζηαζίαηο ζνπ, ἐλ πνηθίιαηο ζιίςεζη θαί πεξηζηάζεζη, ζπληεξῶλ 

ηόλ θηινρξηζηόλ ιαόλ ηνῦ Κπξίνπ, ηόλ ἐπηθαινύκελνλ ἐλ εὐιαβεία 

πνιιή, ὄλνκα ηό ζόλ ζενθόξε, θαί ὑκλνινγνῦληα ἐλζέσο, ζαύκαηα 

θαί βίνλ ζνπ ηόλ ἅγηνλ. 

 

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. 

 




