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+ ερε,ς·
Ε.λογητός 1 Θεός 2µ4ν, πάντοτε· ν,ν κα8 9εί κα8 ε;ς το<ς
α;ώνας τ4ν α;ώνων.
+ >ναγνώστης·
>µήν.
Ψαλµός ΡΜΒ΄ (142).(χ,µα)

Κύριε,

ε;σάκουσον τHς προσευχHς µου, Iνώτισαι τήν
δέησίν µου Iν τK 9ληθείM σου, ε;σάκουσόν µου Iν τK
δικαιοσύνN σου. Καί µή ε;σέλθης ε;ς κρίσιν µετά το, δούλου
σου, Oτι ο. δικαιωθήσεται Iνώπιόν σου πPς ζ4ν. Rτι
κατεδίωξεν 1 Iχθρός τήν ψυχήν µου, Iταπείνωσεν ε;ς γHν τήν
ζωήν µου. #κάθισε µέ Iν σκοτεινοίς Uς νεκρούς α;4νος· καί
Vκηδίασεν Iπ' Iµέ τό πνε,µα µου· Iν Iµοί Iταράχθη 2 καρδία
µου. #µνήσθην 2µερ4ν 9ρχαίων, Iµελέτησα Iν πάσι τοίς
Xργοις σου, Iν ποιήµασι τ4ν χειρ4ν σου Iµελέτων. ∆ιεπέτασα
πρός σέ τPς χείρας µου· 2 ψυχή µου Uς γH Yνυδρός σοι. Ταχύ
ε;σάκουσόν µου, Κύριε, Iξέλιπε τό πνε,µα µου. Μή
9ποστρέψης τό πρόσωπόν σου 9π' Iµο,, καί 1µοιωθήσοµαι
τοίς καταβαίνουσιν ε;ς λάκκον. >κουστόν ποίησόν µοι τό
πρω[ τό Xλεός σου, Oτι Iπί σοί \λπισα. Γνώρισόν µοι Κύριε,
1δόν, Iν ] πορεύσοµαι, Oτι πρός σέ ^ρα τήν ψυχήν µου.
#ξελού µε Iκ τ4ν Iχθρ4ν µου, Κύριε· πρός σέ κατέφυγον
δίδαξόν µέ το, ποιείν τό θέληµά σου, Oτι σύ ε_ 1 Θεός µου.
Τό πνευµά σου τό 9γαθόν 1δηγήσει µέ Iν γK ε.θείM· `νεκεν
το, aνόµατός σου, Κύριε, ζήσεις µέ. #ν τK δικαιοσύνN σου
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Iξάξεις Iκ θλίψεως τήν ψυχήν µου· καί Iν τb Iλέει σου
Iξολοθρεύσεις τούς Iχθρούς µου. Καί 9πολεcς πάντας τούς
θλίβοντας τήν ψυχήν µου, Oτι Iγώ δο,λος σου ε;µί.
Καί ε.θύς ψάλλοµεν Iξ Iκατέρων τ4ν Χορ4ν:

Θέος Κύριος καί Iπέφανεν 2µcν· ε.λογηµένος 1 Iρχόµενος
Iν aνόµατι Κυρίου.
Στίχ. α΄. #ξοµολογεcσθε τb Κυρίe καί Iπικαλεcσθε τό fνοµα
τό gγιον α.το,.
Θέος Κύριος καί Iπέφανεν 2µcν · ε.λογηµένος 1 Iρχόµενος
Iν aνόµατι Κυρίου.
Στίχ. β΄. Πάντα τά Xθνη Iκύκλωσάν µε καί τb aνόµατι Κυρίου
Vµυνάµην α.τούς.
Θέος Κύριος καί Iπέφανεν 2µcν ε.λογηµένος 1 Iρχόµενος
Iν aνόµατι Κυρίου.
Στίχ. γ΄. Παρά Κυρίου Iγένετο αhτη, καί Xστι θαυµαστή Iν
aφθαλµοίς Vµ4ν.
Θέος Κύριος καί Iπέφανεν 2µcν · ε.λογηµένος 1 Iρχόµενος
Iν aνόµατι Κυρίου.
Ε_τα τά παρόντα Τροπάρια.
iχος δ΄. Τj Θεοτόκe Iκτεν4ς.

ΤHς

Παναγίας τj Ε;κόνι προσδράµωµεν, Iν ε.λαβείM οk
πιστοί προσκυνήσωµεν, µετά δακρύων κράζοντες Iκ βάθους

3

ψυχHς· l Θεοχαρίτωτε, περιφρούρει καί σκέπε, mθνος καί
λαόν α.το,, Iκ παντοίων κινδύνων, καί τούς nγίους Τόπους
Iσαεί, πρός τόν Υkόν σου, θερµαίς σου δεήσεσι.

∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
πολυτίκιον.
ειπάρθενε
Μ τερ
ρθοδόξων
γλά̓σµα,
τ ς
Γεθσηµαν ς ε" Κυρία, $εροσολύµων τ& σέµνωµα. Τ ς θείας
σου Ε*κόνος ε+λαβ-ς, δεχόµεθα τ/ς χάριτας θερµ-ς, 0ν
Γενισέ1 κα2 3λλάδι 4σοι πιστοί, µετ/ δακρύων λέγοντες·
σκέπε τ& 6θνος 0ς εί, φρούρει 8µ9ς Πανάχραντε, σο;
προσκυνο;ντες τ<ν Μορφήν, > $εροσολυµίτισσα.

Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
Ο. σιωπήσωµεν ποτέ, Θεοτόκε, τάς δυναστείας σου λαλεcν
οk 9νάξιοι· ε;µή γάρ σύ προ˙στασο πρεσβεύουσα, τίς VµPς
Iρρύσατο Iκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δέ διεφύλαξεν `ως ν,ν
Iλευθέρους; Ο.κ 9ποστ4µεν, ∆έσποινα, Iκ σου· σούς γάρ
δούλους σώζεις 9εί Iκ παντοίων δειν4ν.

+ >ναγνώστης·
Ψαλµός Ν΄ (50) (χ,µα)
#λέησόν µε 1 Θεός, κατά τό µέγα Xλεός σου, καί κατά τr
πλHθος τ4ν ο;κτιρµ4ν σου Iξαλειψον τό 9νόµηµά µου. #πί
πλεcον πλ,νόν µε 9πό τHς 9νοµίας µου, καί 9πό τHς sµαρτίας
µου καθάρισόν µέ. Rτι τήν 9νοµίαν µου Iγώ γινώσκω, καί 2
sµαρτία µου Iνώπιόν µου Iστι διά παντός. Σοί µόνe
tµαρτον, καί τό πονηρόν Iνώπιόν σου Iποίησα· Oπως Yν
δικαιωθKς Iν τοίς λόγοις σου, καί νικήσης Iν τb κρίνεσθαί σε.
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uδού γάρ Iν 9νοµίαις συνελήφθην, καί Iν sµαρτίαις Iκίσσησέ
µε 2 µήτηρ µου. uδού γάρ 9λήθειαν Vγάπησας· τά Yδηλα καί
τά κρύφια τHς σοφίας σου Iδήλωσάς µοι. Ραντιεcς µε
vσσωπe, κα8 καθαρισθήσοµαι· πλυνεcς µε, καί vπέρ χιόνα
λευκανθήσοµαι. >κουτιεcς µοί 9γαλλίασιν καί ε.φροσύνην
9γαλλιάσονται aστέα τεταπεινωµένα. >πόστρεψον τό
πρόσωπόν σου 9πό τ4ν sµαρτι4ν µου, κα8 πάσας τάς
9νοµίας µου Iξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον Iν Iµοί 1
Θεός, καί πνε,µα ε.θές Iγκαίνισον Iν τοcς Iγκάτοις µου. Μή
9πορρίψNς µε 9πό το, προσώπου σου, καί τό Πνε,µα σου τr
gγιον µή 9ντανέλης 9π' Iµο,. >πόδος µοί τήν 9γαλλίασιν
το, σωτηρίου σου κα8 πνεύµατι Vγεµονικb στήριξόν µε.
∆ιδάξω 9νόµους τάς 1δούς σου, καί 9σεβεcς Iπί σέ
Iπιστρέψουσι. Ρ,σα8 µε Iξ αkµάτων 1 θεός, 1 Θεός τHς
σωτηρίας µου· 9γαλλιασεται 2 γλώσσα µου τήν δικαιοσύνην
σου. Κύριε, τά χείλη µου 9νοίξεις, καί τό στόµα µου
9ναγγελεc τήν αwνεσίν σου. Rτι ε; Vθέλησας θυσίαν, Xδωκα
Yν· 1λοκαυτώµατα ο.κ ε.δοκήσεις. Θυσία τb Θεb πνε,µα
συντετριµµένον,
καρδίαν
συντετριµµένην
κα8
τεταπεινωµένην 1 Θεός ο.κ Iξουδενώσει. >γάθυνον, Κύριε,
Iν τK ε.δοκίM σου τήν Σιών, κα8 ο;κοδοµηθήτω τά τείχη
ερουσαλήµ. Τότε ε.δοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
9ναφοράν κα8 1λοκαυτώµατα. Τότε 9νοίσουσιν Iπί τό
θυσιαστήριόν σου µόσχους.
Εwτα 9ρχόµεθα ψάλλειν το, Κανόνος.
+ χορός·
xδή α΄. iχος πλ. δ΄. yγρPν διοδεύσας.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
yµν4 σου Παρθένε πανευλαβ4ς, τzν θείαν σου χάριν, {ς
9πήλαυσα δαψιλώς, Iλθών προσκυνήσας τό Μνηµεcον,
ΓεθσηµανHς τb Ναώ σου Πανύµνητε.
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yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Μετέχων 1 δείλαιος Iν α.τb, τHς Iπιταφίου, Iξοδίου σου
τελετHς, Iν δάκρυσιν |µνησα 9ξίως, τά σά θαυµάσια ΜHτερ
9πείρανδρε.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.

Νοός µου, } Κύριε το, παντός, φωτί 9ιδίe, φωταγώγησον
τήν 9ρχήν, το, vµνολογHσαι τήν σήν χάριν, ~ς τοίς nγίοις
σου Τόποις 9πήλαυσα.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
+µόθυµον χάριν 9ποδεχθείς, ΜHτερ Θεοτόκε, Iν τK θείM
ΓεθσηµανK, Oτε προσεκύνησα 9σµένως, τήν σήν Ε;κόνα, }
εροσολυµίτισσα.
xδή γ΄. Ο.ρανίας sψίδος.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Νεκρωθέντας Παρθένε, το, πονηρο, δήγµατι, καί Iκ
Παραδείσου •ιφθέντας 9πό τόν Κύριον, πάλιν €κτείρησε,
τ4ν 9γαθ4ν 2 α;τία, το, ζωοποιHσαι πάντα Yνθρωπον.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Προσκυν4 καί δοξάζω, 9πό ψυχHς πάντοτε, ε;ς nγίους
Τόπους προφρόνως, ν,ν ε.ρισκόµενος, τόν σόν Υkόν καί
Θεόν, καί Λυτρωτήν τ4ν 9πάντων, τ4ν πιστ4ν κραταίωµα,
τό vπερθαύµαστον.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
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Ρώσιν

δίδου µοί ΜHτερ, τήν τHς ψυχHς σώµατος· καί
9παλλαγήν Iκ τ4ν πόνων, σύ Iπιβράβευσαν, τούς
προσκυνο,ντας ν,ν, τήν σήν sγίαν Ε;κόνα, πίστει
α;τουµένους σου θείαν βοήθειαν.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
•δυν4ν 9νεικάστων, 9δικι4ν θλίψεων, καί
9ρρωστηµάτων
παντοίων,
πάντας
9πάλλαξον,
‚
Μεγαλόχαρη, ταcς σαcς θερµαcς kκεσίαις, πρός Υkόν Oν Xτεκες,
ΣωτHρα Κύριον.

∆ιάσωσον,

2µPς
}
κόρη
ΘεογεννHτορ,
τούς
προσδραµόντας πιστ4ς τj θείM Ε;κόνι σου· καί λύτρωσαι, Iκ
παντοίων κινδύνων.

#πίβλεψον, Iν ε.µενείM πανύµνητε Θεοτόκε, Iπί τήν Iµήν
χαλεπήν το, σώµατος κάκωσιν, κα8 wασαι τHς ψυχHς µου τό
Yλγος.
Ε_τα µνηµονεύει:
+ ερε,ς·
#λέησον 2µPς 1 Θεός, κατƒ τr µέγα Xλεός Σου, δεόµεθά
Σου, Iπάκουσον κα8 Iλέησον.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπ„ρ το, >ρχιεπισκόπου 2µ4ν ........................
κα8 πάσης τHς Iν Χριστb 2µ4ν 9δελφότητος.
+ χορός·
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Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπέρ Iλέους, ζωHς, ε;ρήνης, vγείας,
σωτηρίας, Iπισκέψεως, συγχωρήσεως κα8 9φέσεως τ4ν
sµαρτι4ν τ4ν δούλων το, Θεο,, πάντων τ4ν ε.σεβ4ν κα8
aρθοδόξων
Χριστιαν4ν,
τ4ν
κατοικούντων
κα8
παρεπιδηµούντων Iν τK κωµοπόλει ταύτN, τ4ν Iνοριτ4ν,
Iπιτρόπων, συνδροµητ4ν κα8 9φιερωτ4ν τHς sγίας
#κκλησίας ταύτης.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα κα8 vπέρ τ4ν δούλων το, Θεο,
…………………………..…….. τ4ν Iπιτελούντων τHν kεράν παράκλησιν
ταύτην µετά τ4ν ο;κείων α.τών.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
Rτι Iλεήµων κα8 φιλάνθρωπος Θεός vπάρχεις κα8 Σοί τzν
δόξαν 9ναπέµποµεν, τb Πατρί κα8 τb Υkb, κα8 τb >γίe
Πνεύµατι, ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς το<ς α;4νας τ4ν α;ώνων .
+ χορός·
>µήν .
Κάθισµα. iχος β΄, Πρεσβεία θερµή.

Πολέµοις nγνή, πολλοcς περικυκλούµενοι, Iχθρ4ν 1ρατ4ν,
καί 9οράτων ∆έσποινα· σοί θερµ4ς κραυγάζοµεν, θρα,σον
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τά τούτων Oπλα τb κράτει σου, καί ε;ρηναίαν δός 2µcν ζωήν,
τοcς σοcς ο;κέταις, Θεονύµφευτε.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
Πρεσβεία θερµή, καί τεcχος 9προσµάχητον, Iλέους πηγή,
το, κόσµου καταφύγιον, Iκτεν4ς βο4µεν σοι· Θεοτόκε
∆έσποινα πρόφθασον, καί Iκ κινδύνων λύτρωσαι 2µPς, 2
µόνη ταχέως προστατεύουσα.
xδή δ΄. Ε;σακήκοα Κύριε.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Συνεχόµενος Πάνσεµνε, vπό 9γωνίας διά τά τρέχοντα,
καταφεύγω τj σ~ χάριτι· κα8 Iπικαλο,µαι σήν βοήθειαν.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
>λεξίκακον φάρµακον, Iκ τHς σHς Ε;κόνος τανύν
Iκδέχοµαι, } σεπτή Παντοβασίλισσα, Iπιδαψιλεύεις µοι
;άµατα.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Γαληνεύεις Μητρόθεε, πάντων τας καρδίας Iκ τHς Ε;κόνος
σου, τ4ν πιστ4ν Iξαιτουµένων σου, τας πρός τόν
Θεάνθρωπον πρεσβείας σου.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
†ς τό πάλαι διέσωσας, Iκ τHς 9ρρωστίας κα8 φοβερPς
πληγHς, 9δελφόν τόν σοί προστρέξαντα, Iν ΓεθσηµανK πρός
τήν Ε;κόνα σου.
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xδή ε΄. Φώτισον 2µPς.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Σ4σον θαυµαστ4ς, καί τό γένος τ4ν ‡λλήνων Iκ δειν4ν,
Oτι σύ ε_ yπέρµαχος Στρατηγός, #λευθερώτρια α.το, 2
θεοτίµητος.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
ˆνοµα τό σόν, } εροσολυµίτισσα, Iπικαλούµεθα θερµ4ς
‰να φρουρKς, τήν nγιοταφιτικήν >δελφότητα.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Šλεως γενο,, τοίς 2µ4ν ο‹ν πληµµελήµασι κα8 τόν Υkόν
σου κα8 Θεcον Λυτρωτήν, σύ Iκδυσώπει, το, σωθHναι 2µPς
gπαντας.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
Œφθης θαυµαστ4ς, προστασία καί βοήθεια, •σπερ
µητέρα φιλόστοργος 2µ4ν, τHς #κκλησίας, καί το, mθνους
Μητροπάρθενε.
xδή στ΄. Τήν δέησιν Iκχε4 πρός Κύριον.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
uλάσθητι, τοcς σοcς δούλοις Πάνσεµνε, τοcς Iν πίστει
ε.λαβείM καί ζήλe, διακονο,σιν Iντα,θα 9σµένως, τά kερά
το, Θεο, Προσκυνήµατα, g διαφύλαττε 9εί, 9πό πάσης
Iχθρ4ν δολιεύσεως,
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yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
#κένωσε, καθ' 2µ4ν 1 δόλιος, τήν φαρέτραν τHς α.τ4ν
κακουργίας· καί τραυµατίσας τό mθνος τήν πίστιν, πρός τήν
διάλυσιν πάντων στοχεύει ν,ν. >λλά σύ πρόφθασαν Σεµνή,
το, 9λάστορος πάντας διάσωσον.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Ρηµάτων, 9θε˙ας ∆έσποινα, 1 παγκάκιστος πληροc µου τά
}τα, Iπιχειρ4ν τήν Iµήν προδοσίαν, κατά Χριστο, καί το,
mθνους 1 Yνοµος. ∆ιό κα8 α‹θις Iκζητ4, τHς α.το,
κακουργίας µε ρύσασθαι.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
+ πάθεσι, πειρασµοcς Žκάστοτε, 9πειλούµενος vπο το,
Βελίαρ, διό πρός σέ καταφεύγω Iν πίστει, } Μεγαλόχαρη
σ4σrν µε τάχιον. ∆ιό Iκ πόθου προσκυν4, τήν πανσέβαστον
ταύτην Ε;κόνα σου.

∆ιάσωσον,

2µPς
}
Κόρη
ΘεογεννHτορ,
τούς
προσδραµόντας πιστ4ς τj θείM Ε;κόνι σου· καί λύτρωσαι, Iκ
παντοίων κινδύνων.

•χραντε,

2 διά Λόγου τόν Λόγον 9νερµηνεύτως, Iπ'
Iσχάτων τ4ν 2µερ4ν, τεκο,σα δυσώπησον, Uς Xχουσα,
µητρικήν παρρησίαν.
Ε_τα µνηµονεύει:
+ ερε,ς·
#λέησον 2µPς 1 Θεός, κατƒ τr µέγα Xλεός Σου, δεόµεθά
Σου, Iπάκουσον κα8 Iλέησον.
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+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπ„ρ το, >ρχιεπισκόπου 2µ4ν
............................. κα8 πάσης τHς Iν Χριστb 2µ4ν 9δελφότητος.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπέρ Iλέους, ζωHς, ε;ρήνης, vγείας,
σωτηρίας, Iπισκέψεως, συγχωρήσεως κα8 9φέσεως τ4ν
sµαρτι4ν τ4ν δούλων το, Θεο,, πάντων τ4ν ε.σεβ4ν κα8
aρθοδόξων
Χριστιαν4ν,
τ4ν
κατοικούντων
κα8
παρεπιδηµούντων Iν τK κωµοπόλει ταύτN, τ4ν Iνοριτ4ν,
Iπιτρόπων, συνδροµητ4ν κα8 9φιερωτ4ν τHς sγίας
#κκλησίας ταύτης.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα κα8 vπέρ τ4ν δούλων το, Θεο,
…………………………..…….. τ4ν Iπιτελούντων τHν kεράν παράκλησιν
ταύτην µετά τ4ν ο;κείων α.τών.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
Rτι Iλεήµων κα8 φιλάνθρωπος Θεός vπάρχεις κα8 Σοί τzν
δόξαν 9ναπέµποµεν, τb Πατρί κα8 τb Υkb, κα8 τb >γίe
Πνεύµατι, ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς το<ς α;4νας τ4ν α;ώνων .
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+ χορός·

>µήν .

Ε.θύς ψάλλοµεν.
Κοντάκιον, iχος β΄. Προστασία τ4ν Χριστιαν4ν.
Θεοτόκε εροσολύµων τό καύχηµα, τ4ν sπανταχο,
‡λλήνων τό 9γαλλίαµα, δέξαι α‹θις kκετηρίους ταύτας
προσευχάς, πάντων 2µ4ν τ4ν ταπειν4ν, κινδυνευόντων
9ληθ4ς, Iκ παγίδων το, δράκοντος. ∆ός 2µίν Παναγία,
βοήθειαν καί vγείαν, ε.στάθειαν καί kλασµόν, το, ρυσθHναι
Iκ θλίψεων.
Κα8 ε.θύς τr Προκείµενον,
Μνησθήσοµαι το, aνόµατός σου, Iν πάσN γενε• καί γενε•.
Στίχ, •κουσον, Θύγατερ, καί wδε, καί κλcνον τό ο‹ς σου, καί
Iπιλάθου το, λαο, σου, καί το, οwκου το, πατρός σου, καί
Iπιθυµήσει 1 βασιλεύς το, κάλλους σου.
Μνησθήσοµαι το, aνόµατός σου Iν πάσN γενε• καί γενε•.
Στίχ. Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οk πλούσιοι το,
λαο,.
Μνησθήσοµαι το, aνόµατός σου Iν πάσN γενε• καί γενε•.
+ ερεύς·
Καί vπέρ το, καταξιωθHναι 2µPς τHς 9κροάσεως το,
sγίου Ε.αγγελίου, Κύριον τrν Θεrν 2µ4ν kκετεύσωµεν.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερεύς·
Σοφία· aρθοί, 9κούσωµεν το, sγίου Ε.αγγελίου.

Ε;ρήνη πPσι.
+ χορός·
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Κα8 τb Πνεύµατί σου.
+ ερεύς·
#κ το, κατά ΛουκPν sγίου Ε.αγγελίου, τr >νάγνωσµα.

Πρόσχωµεν.
+ χορός·
∆όξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
+ ερεύς·
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
(Λουκ. α΄ 39-49. 56).
#ν ταcς 2µέραις Iκείναις, 9ναστPσα Μαριάµ, Iπορεύθη ε;ς
τήν aρεινήν µετά σπουδHς ε;ς πόλιν uούδα· καί ε;σHλθεν ε;ς
τόν ο_κον Ζαχαρίου καί Vσπάσατο τήν #λισάβετ. Καί
Iγένετο, Uς \κουσεν 2 #λισάβετ τόν 9σπασµόν τHς Μαρίας,
Iσκίρτησε τό βρέφος Iν τK κοιλίM α.τHς· καί Iπλήσθη
Πνεύµατος sγίου 2 #λισάβετ, καί 9νεφώνησε φωνj µεγάλN
καί ε_πεν· Ε.λογηµένη σύ Iν γυναιξί, καί ε.λογηµένος 1
καρπός τHς κοιλίας σου. Καί πόθεν µοί το,το, wνα XλθN 2
Μήτηρ το, Κυρίου µου πρός µέ; uδού γάρ, Uς Iγένετο 2 φωνή
το, 9σπασµο, σου ε;ς τά }τα µου, Iσκίρτησε τό βρέφος Iν
9γαλλιάσει Iν τK κοιλίM µου. Καί µακάρια 2 πιστεύσασα, Oτι
Xσται τελείωσις τοcς λελαληµένοις α.τj παρά Κυρίου. Καί
ε_πε Μαριάµ. Μεγαλύνει 2 ψυχή µου τόν Κύριον, καί
Vγαλλίασε τό πνε,µƒ µου Iπί τb Θεb τb Σωτήρι µου. Rτι
Iπέβλεψεν Iπί τήν ταπείνωσιν τHς δούλης α.το,· ;δού γάρ
9πό το, ν,ν µακαριο.σι µε πPσαι αk γενεαί Oτι Iποίησέ µοι
µεγαλεcα 1 ∆υνατός καί gγιον τό ˆνοµα α.το,. mµεινε δέ
Μαριάµ σύν α.τj Uσεί µHνας τρεcς, καί vπέστρεψεν ε;ς τόν
ο_κον α.τHς.
+ Χορός.
∆όξα σοί, Κύριε δόξα σοί.
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∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
– Τριάς nγία, Πάτερ Υkέ καί Πνε,µα, διάσωσον τό Γένος,
2µ4ν Iκ τ4ν κινδύνων.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων. >µήν.
Ταcς τHς Θεοτόκου, πρεσβείαις #λεHµον, Iξάλειψον τά
πλήθη, τ4ν Iµ4ν Iγκληµάτων.
Στίχ. #λέησόν µε, 1 Θεός, κατά τό µέγα Xλεός σου, καί κατά
τό πλHθος τ4ν ο;κτιρµ4ν σου, Iξάλειψον τό 9νόµηµά µου.
iχος πλ. β΄. Rλην 9ποθέµενοι.
Παναγία ∆έσποινα, Χριστιαν4ν 2 προστάτις,
εροσολύµων τε, καί ‡λλάδος κλέος εc, 9γαλλίαµα. #πί σέ
gπαντες, σήµερον σπεύδοµεν, Uς ;κέται σου δεόµενοι,
πρόφθασον ε;ς βοήθειαν, διά σωτηρίαν τ4ν δούλων σου. Œ
ΜHτερ Θεοτόκε, το, Γένους τ4ν ‡λλήνων 2 Iλπίς,
•ρθοδοξίας τό καύχηµα, εροσολυµίτισσα.

Ο.δείς

προστρέχων Iπί σοί, κατησχυµµένος 9πό σο,
Iκπορεύεται, sγνή Παρθένε Θεοτόκε· 9λλ' α;τεcται τήν χάριν,
καί λαµβάνει τό δώρηµα, πρός τό συµφέρον τHς α;τήσεως.

Μεταβολή

τ4ν θλιβοµένων, 9παλλαγH τ4ν 9σθενούντων
vπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σ4ζε πόλιν καί λαόν, τ4ν
πολεµουµένων 2 ε;ρήνη, τ4ν χειµαζόµενων 2 γαλήνη, 2 µόνη
προστασία τ4ν πιστ4ν.
+ ερεύς·

Σ4σον 1 Θεός, τrν λαόν σου, κα8 ε.λόγησον τzν κληρονοµίαν
σου· Iπίσκεψαι τrν κόσµον σου Iν Iλέει κα8 ο;κτιρµοcς· hψωσον
κέρας Χριστιαν4ν aρθοδόξων, κα8 κατάπεµψον Iφ’ 2µPς τƒ Iλέη σου
τƒ πλούσια· πρεσβείαις τHς παναχράντου κα8 παναµώµου sγίας
Α.το, Μητρός τHς Iπικεκλιµένης εροσολυµιτίσσης· χάριτι κα8
σκέπη το, Παναγίου κα8 Ζωοδόχου Τάφου κα8 το, Παναγίου κα8

15

Θεοµητορικο, Χαριτοβρύτου Μνήµατος· δυνάµη το, Τιµίου κα8
Ζωοποιο, Σταυρο,· προστασίαις τ4ν Παµµαιγίστων Ταξιαρχ4ν
ΜιχαHλ κα8 ΓαβριHλ κα8 πασ4ν τ4ν Iπουρανίων, α˜λων, νοερ4ν,
δυνάµεων, 9σωµάτων· kκεσίαις το, τιµίου Iνδόξου προφήτου,
προδρόµου κα8 βαπτιστο, uωάννου· τ4ν sγίων Iνδόξων κα8
πανευφήµων 9ποστόλων τ4ν πρωτοκορυφαίων Πέτρου κα8 Παύλου,
τ4ν δώδεκα, τ4ν Iβδοµήκοντα κα8 πασ4ν τ4ν sγίων 9ποστόλων κα8
;σαποστόλων κα8 τ4ν θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου κα8
#λένης· τ4ν Iν sγίοις πατέρων 2µ4ν, µεγάλων kεραρχ4ν κα8
ο;κουµενικ4ν διδασκάλων, Βασιλείου το, Μεγάλου, Γρηγορίου το,
Θεολόγου κα8 uωάννου 9ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως το,
Χρυσοστόµου· >θανασίου κα8 Κυρίλλου, uωάννου το, #λεήµονος
πατριαρχ4ν >λεξανδρείας· Νικολάου το, Iν Μύροις, Σπυρίδωνος
Iπισκόπου Τριµυθο,ντος κα8 Νεκταρίου Πενταπόλεως τ4ν
θαυµατουργ4ν· τ4ν sγίων Iνδόξων µεγαλοµαρτύρων Γωεργίου το,
Τροπαιοφόρου, ∆ηµητρίου το, Μυροβλύτου, Θεοδώρων Τήρωνος
κα8 Στρατηλάτου κα8 ΜηνP το, θαυµατουργο,· τ4ν kεροµαρτύρων
Χαραλάµπους, #λευθερίου, Βλασίου, >νθίµου κα8 Κοσµά το,
Α;τωλο,· τ4ν sγίων, Iνδόξων, µεγάλων µαρτύρων Θέκλας,
Βαρβάρας, >ναστασίας, Α;κατερίνης, ΚυριακHς, ΦωτεινHς, Μαρίνης,
ΠαρασκευHς κα8 Ε;ρήνης· τ4ν sγίων Iνδόξων κα8 καλλινίκων
Μαρτύρων· τ4ν +σίων κα8 θεοφόρων πατέρων 2µ4ν, τ4ν Iν
9σκήσει κα8 9θλήση διαλαµψάντων· το, Iν sγίοις πατρός 2µ4ν
Θεοφάνους Iπισκόπου Περιθεωρίου· το, sγίου Iνδόξου
µεγαλοµάρτυρος Φανουρίου το, νεοφανο,ς κα8 θαυµατουργο,· τ4ν
sγίων κα8 ∆ικαίων θεοπατόρων uωακε8µ κα8 •ννης· (το, nγίου τHς
2µέρας, ο, τzν µνήµην Iπιτελούµεν) κα8 πάντων σου τ4ν nγίων,
kκετεύοµέν σε, µόνε, πολυέλεε Κύριε, Iπάκουσον 2µ4ν τ4ν
9µαρτωλ4ν δοεµένων σου κα8 Iλέησον 2µPς.

+ Χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).

Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
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#λέει, κα8 ο;κτιρµοcς, κα8 φιλανθρωπίM το, Μονογενο,ς
σου ‘Υιο,, µεθ’ οš ε.λογητός ε_, σ<ν τb παναγίe κα8 9γαθb
κα8 ζωοποιb σου Πνεύµατι, ν,ν κα8 9ε8, κα8 ε;ς το<ς α;4νας
τ4ν α;ώνων.
+ χορός·
>µήν.
xδή ζ΄. Οk Iκ τHς uουδαίας.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Σωτηρίας τυχόντες, διά το, ΣωτHρος Υkο, σου •χραντε,
α.τb ε.χαριστο,µεν, καί σέ δοξολογο,µεν, 1λοψύχως
κραυγάζοντες· 1 τ4ν Πατέρων 2µ4ν, Θεός ε.λογητός ε_.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
•µµάτων µή παρίδNς, βρύσιν τ4ν δακρύων διά τά
πταίσµατα, g Xπραξε τό Γένος, 9λλά µετανοο,µεν, γονυπετεcς
9νακράζοντες· kλάσθητι κα8 2µ4ν, τ4ν σοί καταφευγόντων.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Λιµήν τHς σωτηρίας, σύ vπάρχεις Παρθένε διά τού σου
Υkο,, πρίν καταποντισθ4µεν, θύµατα 9πιστίας, πρός α.τόν
Iλλιµένισον, Oπως Iν πίστει θερµj, πάντες διασωθ4µεν.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.
yµνο,µεν Iκ καρδίας, τόν ΣωτHρα Χριστόν καί τήν
Θεοµήτορα, διά τάς ε.λογίας, Uς καί τήν σωτηρίαν, tν
παρέσχον τb Γένει 2µ4ν. + τ4ν Πατέρων 2µ4ν, Θεός
ε.λογητός ε_.
xδή η΄. Τόν Βασιλέα τ4ν ο.ραν4ν.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.

17

ΜHτερ sγία, 9ρρωστηµάτων παντοίων, διαφύλαττε τK σK
Iπιστασία· κα8 τοcς 9σθενο,σι, παράσχου τήν vγείαν.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
›να τb κόσµe, τHς 9πιστίας τά νέφη, καί κακοδαιµονίας
πάσης, τοίς σοίς θαυµασίοις, διαλυθώσι πάντN.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Τή το, Υkο, σου, Θεογεννήτρια σκέπN, οk πιστοί
εvρεθ4µεν Iν τάχει· Oπως σεσωσµένοι, Θεόν δοξολογ4µεν.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων. >µήν.
Šνα δοξάζω, καί προσκυν4 µετά πόθου, τήν sγίαν σου
Ε;κόνα } Κόρη, θλίψεως µέ πάσης, Iκλύτρωσαι καί βλάβης.
xδή θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Συνάχθητε Iν πίστει, œλληνες καί πάντες, Χριστιανοί
aρθοδόξων Iκπρόσωποι, πρό τHς Ε;κόνος sγίας
Γεθσηµανίτισσας.
yπεραγία Θεοτόκε σ4σον VµPς.
Σωµάτων καί ψυχ4ν τέ, κλίνωµεν Iνθέως, µετ' ε.λαβείας τό
γόνυ Iν δάκρυσι· κα8 προσκυνήσωµεν ταύτN, χάριν
α;τούµενοι.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
>νύµφευτε Παρθένε, σέ παρακαλο,µεν, τά kερά
Προσκυνήµατα φύλαττε, Iξ 9πειλ4ν καί κινδύνων, το,
πολεµήτορος.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων. >µήν.
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Φρουρο,σα µή IλλίπNς, τόν σέ Iξυµνο,ντα, πάσης κακίας,
νόσου καί θλίψεως, Θεοχαρίτωτε ΜHτερ, εροσολυµίτισσα.
Κα8 ε.θ,ς 1 ερεύς θυµι•,

•ξιόν Iστιν Uς 9ληθ4ς, µακαρίζειν σε τzν Θεοτόκον, τzν
9ειµακάριστον κα8 παναµώµητον κα8 µητέρα το, Θεο, 2µ4ν.

Τzν

Τιµιωτέραν τ4ν
Χερουβείµ κα8 Iνδοξοτέραν
9συγκρίτως τ4ν Σεραφείµ, τzν 9διαφθόρως Θεόν Λόγον
τεκο,σαν· τzν fντος Θεοτόκον σ„ µεγαλύνοµεν.
Κα8 2µεcς ψάλλοµεν τƒ παρόντα Μεγαλυνάρια.

Φρούρει Θεοτόκε παρακαλ4, Πόλιν τήν sγίαν, καί µητέρα
#κκλησι4ν, τόν >ρχιποιµένα α.τHς καί
nγιοταφίτας, Iκ περιστάσεων.

εράρχας, τούς

εροσολύµων 1 θησαυρός, πάντιµος vπάρχει, 2 Ε;κών σου
θαυµατουργός· διο Iκζητο,µεν, ;άσεις πρός vγείαν, ψυχ4ν τέ
καί σωµάτων, ΜHτερ Θεόνυµφε.

Λύσον το, Λάου σου τάς συµφοράς, πρά̔νον τά Xθνη, καί
ε;ρήνην δίδου α.τοίς, Iν δικαιοσύνN, 9γάπη 1µονοίM, ‰να
διαβι4σι, Χριστο, τK χάριτι.

•κουσον

Παρθένε τούς στεναγµούς, τ4ν 9δικούµενων,
καί πονούντων Iκ τ4ν δειν4ν· δός α.τοcς Iν τάχει,
παραµυθίαν ρ4σιν, Yρσιν τHς 9δικίας, καί 9γαλλίασιν.

Ρύσαι

Μεγαλόχαρη Μαριάµ, τέκνα τ4ν ‡λλήνων,
•ρθοδόξων Χριστιαν4ν· στήριζε καί φρούρει, καί σκέπε
φιλοστόργως, παρέχουσα τοcς πPσι φωτισµόν Yνωθεν.
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mχοντες Ε;κόνα σου τήν σεπτήν, θαύµατα τελο,σαν, Iν
τK θείM Γεθσηµανή, σέ παρακαλο,µεν Iν πίστει µετά πόθου,
διάσωζε τούς πάντας, Γεθσηµανίτισσα

Τούς

κεκοιµηµένους χριστιανούς, nγιοταφίτας, τούς
Πατέρας καί >δελφούς, σέ παρακαλο,µεν, Χριστόν τόν
Ζωοδότην, kκέτευε 9παύστως, τυχεcν τHς Yνω ζωHς.

Οwκτειρον Παρθένε τούς 9σεβεcς, τούς µή προσκυνο,ντας,
τήν Ε;κόνα σου τήν σεπτήν. ∆ός α.τοίς Iν τάχει, µετάνοιαν
καί πίστιν, Iκ ψυχοφθόρου βλάβης, 9πολυτρώσασθαι.
žµνον σοί Iκφέρων πανευλαβ4ς, Uς προσκυνητής σου, Iκ
ψυχHς Σέ ε.γνωµον4. Κατασπάζοµαί σου καί α‹θις τήν
Ε;κόνα, τήν βρύουσαν ;άσεις καί πλεcστα θαύµατα.
#πισυνάπτοµεν κα8 τƒ ŽξHς, Χαραλάµπους Μπούσια

Σήν

προσωνυµο,σαν ΜHτερ Θεο,,
εροσολύµοις,
προσκυνο,ντες πανευλαβ4ς, θαυµαστήν Ε;κόνα, λαµβάνοµεν
9φθόνως, τήν Iξ α.τοcς τοcς πPσι, χάριν Iκβλύζουσαν.

∆ε,τε

9σπασώµεθα ε.λαβ4ς, τήν σεπτήν Ε;κόνα, Iν τb
τάφe Γεθσηµανj, εροσολύµων λαµπρPν προσωνυµίαν, τήν
φέρουσαν Παρθένε, θεογεννήτρια.

Πάντων

τ4ν nγίων θεcος Χορός, χαίροις Iν Κυρίe,
>ποστόλων Πατριαρχ4ν, Προφητ4ν Μαρτύρων, εραρχ4ν
∆ικαίων, +σίων >ναργύρων, χαίροις πανθαύµαστε.
«yπαπαντHς»
Σήµερον 2 πάναγνος Μαριάµ, τ4 Ναb προσάγει, }σπερ
βρέφος τrν ποιητήν, 1 Iν ταcς 9γκάλαις δεδεγµένος Θεόν
α.τόν κυρήτει κάν σάρκα εwληφε.
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«>γίου Φανουρίου»
¡ς 9στρον Iν Ρόδe 9ρτιφανές, Φανούριε ‚φθης, ε; κα8
\θλησας πρr πολλο,, κα8 καταφωτίζεις πιστ4ν τƒς διανοίας,
βολαcς τ4ν σ4ν 9πείρων θαυµάτων Xνδοξε.
Ε_τα

ΠPσαι

τ4ν >γγέλων αk στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου,
>ποστόλων 2 δωδεκάς, οk sγιοι Πάντες µετƒ τHς Θεοτόκου,
ποιήσατε πρεσβείαν, ε;ς τr σωθHναι 2µPς.
• >ναγνώστης·
>µήν.

¢γιος 1 Θεός, ¢γιος

σχυρός, ¢γιος >θάνατος, Iλέησον

2µPς. (τρίς)
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.

Παναγία

Τριάς, Iλέησον 2µPς. Κύριε, kλάσθητι ταcς
9µαρτίαις 2µ4ν. ∆έσποτα συγχώρησον τƒς 2µcν. ¢γιε,
Iπίσκεψαι κα8 wασαι τƒς 9σθενείας 2µ4ν, `νεκεν το,
aνόµατός σου.
Κύριε, Iλέησον. Κύριε, Iλέησον. Κύριε, Iλέησον.
∆όξα Πατρί κα8 Υk4 κα8 nγίe Πνεύµατι.
Κα8 ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς τούς α;4νας τ4ν α;ώνων.
>µήν.

Πάτερ 2µ4ν 1 Iν τοcς ο.ρανοcς, sγιασθήτω τr fνοµά σου.
#λθέτω 2 Βασιλεία σου. Γενηθήτω τr θέληµά σου, Uς Iν
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ο.ρανb κα8 Iπ8 τHς γHς. Ταrν Yρτον 2µ4ν ταrν Iπιούσιον
δός 2µcν σήµερον, κα8 Yφες 2µcν τƒ aφειλήµατα 2µ4ν, Uς κα8
2µεcς 9φίεµεν τοcς aφειλέταις 2µ4ν. Κα8 µz ε;σενέγκης 2µPς
ε;ς πειρασµόν, 9λλά •ύσαι 2µPς 9πr το, πονηρο,.
+ ερεύς·
Rτι σο, Iστιν 2 Βασιλεία κα8 2 δύναµις κα8 2 δόξα το,
Πατρός κα8 το, Υkο, κα8 το, >γίου Πνεύµατος, ν,ν, κα8 9εί,
κα8 ε;ς το<ς α;ώνας τ4ν α;ώνων.
+ χορός·
>µήν.
>πολυτίκια.
«$εροσολυµίτισσας»
iχος πλ. g΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.
Θεοτόκε Παρθένε Γεθσηµανίτισσα, σέ προσκυνο,µεν
Iκθύµως, vµνολογο,ντες θερµ4ς, τά σεπτά σου µεγαλεcα καί
τά θαύµατα· Oτι Iκ τHς ΓεθσηµανHς, πανταχο, διαλαλεcς τήν
Iν Χριστb σωτηρίαν, Iµπνέουσα τήν Iλπίδα, διαφυγHς Iκ
κλυδωνίου παντός.
œτερον, Oµοιον. Χάρ. Μπούσια
ΒοηθHσαι σοcς δούλοις Θεογεννήτρια, σπε,σον τοcς
9σπαζοµένοις τήν σήν sγίαν Μορφήν, Iν ΓεθσηµανK
κοσµο,σαν τόν vπέρσεπτον, Τάφον σου ΜHτερ 9γαθή,
ε.σεβ4ν καταφυγή, κραταίωµα καί προστάτις, ‰να vµν4µεν
σέ πάντες, λαµπρ4ς εροσολυµίτισσα.
«yπαπαντHς»
Χαcρε κεχαριτωµένη Θεοτόκε Παρθένε· Iκ σο, γάρ
9νέτειλεν 1 £λιος τHς δικαιοσύνης, Χριστός 1 Θεός 2µ4ν
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φωτίζων το<ς Iν σκότει. Ε.φραίνου κα8 σύ Πρεσβ,τα δίκαιε,
δεξάµενος Iν 9γκάλαις τrν Iλευθερωτήν τ4ν ψυχ4ν 2µ4ν,
χαριζόµενον 2µcν κα8 τzν >νάστασιν.

+ ερε,ς·
#λέησον 2µPς 1 Θεός, κατƒ τr µέγα Xλεός Σου, δεόµεθά
Σου, Iπάκουσον κα8 Iλέησον.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπ„ρ το, >ρχιεπισκόπου 2µ4ν ........................
κα8 πάσης τHς Iν Χριστb 2µ4ν 9δελφότητος.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπέρ Iλέους, ζωHς, ε;ρήνης, vγείας,
σωτηρίας, Iπισκέψεως, συγχωρήσεως κα8 9φέσεως τ4ν
sµαρτι4ν τ4ν δούλων το, Θεο,, πάντων τ4ν ε.σεβ4ν κα8
aρθοδόξων
Χριστιαν4ν,
τ4ν
κατοικούντων
κα8
παρεπιδηµούντων Iν τK κωµοπόλει ταύτN, τ4ν Iνοριτ4ν,
Iπιτρόπων, συνδροµητ4ν κα8 9φιερωτ4ν τHς sγίας
#κκλησίας ταύτης.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
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mτι

δεόµεθα κα8 vπέρ τ4ν δούλων το, Θεο,
…………………………..…….. τ4ν Iπιτελούντων τHν kεράν παράκλησιν
ταύτην µετά τ4ν ο;κείων α.τών.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπ„ρ το, διαφυλαχθHναι τzν sγίαν
#κκλησίαν κα8 τzν κωµόπολιν ταύτην, κα8 πPσαν κώµην,
πόλιν κα8 χώραν 9πό aργHς, λοιµο,, λιµο,, σεισµο,,
καταποντισµο,, πυρός, µαχαίρας, IπιδροµHς 9λλοφύλων,
Iµφυλίου πολέµου, κα8 α;φνιδίου θανάτου, vπέρ το, ‰λεων,
ε.µενH κα8 ε.διάλλακτον γενέσθαι τrν 9γαθrν κα8
φιλάνθρωπον Θεόν 2µ4ν, το, 9ποστρέψαι κα8 διασκεδάσαι
πPσαν aργήν κα8 νόσον, τzν καθ’ 2µ4ν κινουµένην· κα8
•ύσασθαι 2µPς Iκ τHς Iπικειµένης δικαίας α.το, 9πειλHς, κα8
IλεHσαι 2µPς.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mτι δεόµεθα, vπ„ρ το, ε;σακο,σαι Κύριον τrν Θεόν
φωνHς τHς δεήσεως 2µ4ν τ4ν sµαρτωλ4ν, κα8 IλεHσαι 2µPς.
+ χορός·
Κύριε, Iλέησον . (εκ γ΄).
+ ερε,ς·
mπάκουσον 2µ4ν, 1 Θεός, 1 Σωτήρ 2µ4ν, 2 Iλπίς πάντων
τ4ν περάτων τHς γHς κα8 τ4ν Iν θαλάσσN µακράν, κα8 ‰λεως,
‰λεως γενο, 2µcν, ∆έσποτα , Iπ8 ταcς 9µαρτίαις 2µ4ν, κα8
Iλέησον 2µPς.
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#λεήµων γƒρ κα8 φιλάνθρωπος Θεός vπάρχεις, κα8 σο8 τzν
δόξαν 9ναπέµποµεν, τb Πατρί κα8 τb Υkb, κα8 τb >γίe
Πνεύµατι, ν,ν, κα8 9εί, κα8 ε;ς το<ς α;4νας τ4ν α;ώνων .
+ χορός·
>µήν.
+ ερε,ς· (ποιεc µικράν >πόλυσιν)·
∆όξα σοι Χριστ„ 1 Θεός, 2 Iλπίς 2µ4ν, δόξα σοι .

Χριστός 1 9ληθινrς Θεrς 2µ4ν, ταcς πρεσβείαις τHς παναχράντου
κα8 παναµώµου sγίας Α.το, Μητρός τHς Iπικεκλιµένης
εροσολυµιτίσσης· χάριτι κα8 σκέπη το, Παναγίου κα8 Ζωοδόχου
Τάφου κα8 το, Παναγίου κα8 Θεοµητορικο, Χαριτοβρύτου
Μνήµατος· δυνάµη το, Τιµίου κα8 Ζωοποιο, Σταυρο,· προστασίαις
τ4ν Παµµαιγίστων Ταξιαρχ4ν ΜιχαHλ κα8 ΓαβριHλ κα8 πασ4ν τ4ν
Iπουρανίων, α˜λων, νοερ4ν, δυνάµεων, 9σωµάτων· kκεσίαις το,
τιµίου Iνδόξου προφήτου, προδρόµου κα8 βαπτιστο, uωάννου· τ4ν
sγίων Iνδόξων κα8 πανευφήµων 9ποστόλων τ4ν πρωτοκορυφαίων
Πέτρου κα8 Παύλου, τ4ν δώδεκα, τ4ν Iβδοµήκοντα κα8 πασ4ν τ4ν
sγίων 9ποστόλων κα8 ;σαποστόλων κα8 τ4ν θεοστέπτων βασιλέων
Κωνσταντίνου κα8 #λένης· τ4ν Iν sγίοις πατέρων 2µ4ν, µεγάλων
kεραρχ4ν κα8 ο;κουµενικ4ν διδασκάλων, Βασιλείου το, Μεγάλου,
Γρηγορίου
το,
Θεολόγου
κα8
uωάννου
9ρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως το, Χρυσοστόµου· >θανασίου κα8 Κυρίλλου,
uωάννου το, #λεήµονος πατριαρχ4ν >λεξανδρείας· Νικολάου το,
Iν Μύροις, Σπυρίδωνος Iπισκόπου Τριµυθο,ντος κα8 Νεκταρίου
Πενταπόλεως
τ4ν
θαυµατουργ4ν·
τ4ν
sγίων
Iνδόξων
µεγαλοµαρτύρων Γωεργίου το, Τροπαιοφόρου, ∆ηµητρίου το,
Μυροβλύτου, Θεοδώρων Τήρωνος κα8 Στρατηλάτου κα8 ΜηνP το,
θαυµατουργο,· τ4ν kεροµαρτύρων Χαραλάµπους, #λευθερίου,
Βλασίου, >νθίµου κα8 Κοσµά το, Α;τωλο,· τ4ν sγίων, Iνδόξων,
µεγάλων µαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, >ναστασίας, Α;κατερίνης,
ΚυριακHς, ΦωτεινHς, Μαρίνης, ΠαρασκευHς κα8 Ε;ρήνης· τ4ν sγίων
Iνδόξων κα8 καλλινίκων Μαρτύρων· τ4ν +σίων κα8 θεοφόρων
πατέρων 2µ4ν, τ4ν Iν 9σκήσει κα8 9θλήση διαλαµψάντων· το, Iν
sγίοις πατρός 2µ4ν Θεοφάνους Iπισκόπου Περιθεωρίου· το, sγίου
Iνδόξου µεγαλοµάρτυρος Φανουρίου το, νεοφανο,ς κα8
θαυµατουργο,· τ4ν sγίων κα8 ∆ικαίων θεοπατόρων uωακε8µ κα8
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•ννης· (το, nγίου τHς 2µέρας, ο, τzν µνήµην Iπιτελούµεν) κα8
πάντων τ4ν nγίων, Iλεήσαι κα8 σώσαι 2µPς, Uς 9γαθrς κα8
φιλάνθρωπος κα8 Iλεήµων Θεός.

(>σπαζόµενοι δ„ τzν 9γίαν ε;κόναν τHς Θεοτόκου,
ψάλλοµεν τƒ παρόντα Τροπάρια)
+ χορός·
iχος β΄. ˆτε Iκ το, ξύλου.
Σο, τήν χαριτόβρυτον µορφήν, ΜHτερ το, Θεο, το,
yψίστου, κατασπαζόµενοι, θησαυρόν vπάρχουσαν, fντως
πολύολβον, το, ναο, το, sγίου σου, Iν τάφe σεπτb σου,
δύναµιν λαµβάνοµεν, τήν 9πορρέουσαν, Iξ α.τHς καί πόθe
βο4µεν. Χαcρε Παναγία Παρθένε, 9γλαή εροσολυµίτισσα.
Ήχος πλ. δ΄.
∆έσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου και
λύτρωσαι ηµάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως.
Ήχος β΄.
Την πάσαν ελπίδα µου εις σε ανατίθηµι. Μήτερ του Θεού
του yψίστου, φύλαξόν µε υπό την σκέπην σου.
+ ερε,ς·
∆ι’ ε.χ4ν τ4ν sγίων Πατέρων 2µ4ν, Κύριε uησο, Χριστέ
1 Θεός 2µ4ν, Iλέησον κα8 σ4σον 2µPς.
+ χορός·
>µήν.

Επιµέλεια
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