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   Μικρός Παρακλητικός Κανόνας 

   Εἰς τὸ ὄνομ    α τοῦ Πα ,   τρός τοῦ Υἱ      οῦ καὶ τοῦ ἁγί  ου Πνεύμα . τος Ἀμ . ήν

Ψαλμ  142 ὸς

Κύρι  ε εἰσάκου    σον τῆς προσευ  μ  χῆς ου ἐνώτι    σαι τὴν δέη  μ      σίν ου ἐν τῇ ἀληθείᾳ 
 σου ἐπάκου  μ      σόν ου ἐν τῇ δικαιοσύ      μ  νῃ σου καὶ ὴ εἰσέλ    θῃς εἰς κρί  μσιν ε  τὰ τοῦ 

δού    λου σου ὅ    τι οὐ δικαιωθήσε  ται ἐνώπι        όν σου πᾶς ζῶν ὅ  τι κατεδίω    ξεν ὁ ἐ
   χθρὸς τὴν ψυ  μ  χήν ου ἐταπείνω        σεν εἰς γῆν τὴν ζω  μ  ήν ου ἐκάθι  μ    σέν ε ἐν σκοτει

   νοὶς ὡς νε  κροὺς αἰῶ    νος καὶ ἠκηδία  σεν ἐ ' π ἐμ    ὲ τὸ πνεῦμ  μ    ά ου ἐν ἐμ  οὶ ἐταρά  χθη ἡ 
καρδί  μ  α ου ἐμνή  σθην ἡμε  ρῶν ἀρχαί    ων καὶ ἐμελέτη    σα ἐν πᾶ    σι τοῖς ἔρ    γοις σου ἐν 
ποιήμα    σιν τῶν χει    ρῶν σου ἐμελέ  των διεπέτα    σα τὰς χεῖ  μ        ράς ου πρός σε ἡ ψυχή 
μ      ου ὡς γῆ ἄνυ    δρός σοι διάψαλμ  α τα  χὺ εἰσάκου  μ  σόν ου κύρι  ε ἐξέλι    πεν τὸ πνεῦμά 
μ  μ  ου ὴ ἀποστρέ    ψῃς τὸ πρόσω    πόν σου ἀ ' π ἐμ    οῦ καὶ ὀμοιωθήσομ    αι τοῖς καταβαί
νου    σιν εἰς λάκ  κον ἀκου  στὸν ποίη  μ    σόν οι τὸ πρω    ὶ τὸ ἔλε    ός σου ὅ  τι ἐ    πί σοι ἤλπι

 σα γνώρι  μ  σόν οι κύρι  ε ὁ      δὸν ἐν ἡ πορεύσομ  αι ὅ      τι πρός σε ἦ    ρα τὴν ψυ  μ  χήν ου ἐξε
 μ      λοῦ ε ἐκ τῶν ἐ  μ  χθρῶν ου κύρι  ε ὅ      τι πρός σε κατέφυ  γον δίδα  μ    ξόν ε τοῦ ποι  εῖν τὸ 

θέλημ    ά σου ὅ        τι σῦ εἶ ὁ Θε  μ    ός ου τὸ πνεῦμ      ά σου τὸ ἀγα  θὸν ὁδηγή  μ      σει ε ἐν γῇ εὐ
θεί  ᾳ ἕνε    κα τοῦ ὀνόμα    τός σου κύρι  ε ζή  μ      σεις ε ἐν τῇ δικαιοσύ    νῃ σου ἐξά  ξεις ἐκ 
θλίψε    ως τὴν ψυ  μ        χήν ου καὶ ἐν τῷ ἐλέ    ει σου ἐξολεθρεύ    σεις τοὺς ἐχθρο  μ  ύς ου καὶ 
ἀπο  λεῖς πά    ντας τοὺς θλίβο    ντας τὴν ψυ  μ  χήν ου ὅ  τι δοῦ    λός σού εἰμ  ι ἐ . γὼ

Θε  ὸς Κύρι ,   ος καὶ ἐπέφα  νεν ἡμ , ῖν
εὐλογημέ    νος ὁ ἐρχόμε    νος ἐν ὀνόμα  τι Κυρί . ου

.  '. Στίχ α Ἐξομολογεῖ    σθε τῷ Κυρί , ῳ
 καὶ ἐπικαλεῖ    σθε τὸ ὄνομ    α τὸ ἅγι  ον αὐ . τοῦ

Θε  ὸς Κύρι ,   ος καὶ ἐπέφα  νεν ἡμ , ῖν
εὐλογημέ    νος ὁ ἐρχόμε    νος ἐν ὀνόμα  τι Κυρί . ου

.  '. Στίχ β Πά    ντα τὰ ἔ  θνη ἐκύκλω  μ , σάν ε



   καὶ τῷ ὀνόμα  τι Κυρί  ου ἠμυναμ  ην αὐτο , ύς

Θε  ὸς Κύρι ,   ος καὶ ἐπέφα  νεν ἡμ , ῖν
εὐλογημέ    νος ὁ ἐρχόμε    νος ἐν ὀνόμα  τι Κυρί . ου

.  '. Στίχ γ Πα  ρὰ Κυρί  ου ἐγένε  το αὔ , τη
 καί ἐ  στι θαυμα    στὴ ἐν ὀφθαλμ  οῖς ἡμ . ῶν

Θε  ὸς Κύρι ,   ος καὶ ἐπέφα  νεν ἡμ , ῖν
εὐλογημέ    νος ὁ ἐρχόμε    νος ἐν ὀνόμα  τι Κυρί . ου

Ἦ   '.   χος δ Ὁ ὑψω      θεὶς ἐν τῷ Σταυ . ρῷ
 Τῇ Θεοτό  κω ἐκτε    νῶς νῦν προσδράμωμ , εν ἁμαρτω    λοὶ καὶ ταπει ,   νοί καὶ προσπέ

σωμ    μεν ἐν ετανοί , ᾳ κράζο    ντες ἐκ βά  θους ψυ , Δχῆς έσποι , να βοήθη  σον ἐ ' φ ἡμῖν 
σπλαγχνισθεί , σα σπεῦ , σον ἀπολλύμε  θα ὑ  πὸ πλή  θους πται μσ ά , μ  των ὴ ἀποστρέ

   ψῃς σούς δού  λους κενο ,       μύς σε γὰρ καὶ ό  νην ἐλπί  δα κεκτήμε . θα
Δό .ξα ..    .Καὶ νῦν .. 

 Οὐ σιωπήσωμ  εν πο , τε Θεοτό ,   κε τὰς δυναστεί    ας σου λα    λεῖν οἱ ἀνάξι  οι εἰ μ  ὴ γὰρ 
 σύ προϊστα  σο πρεσβεύου ,   σά τις ἡμ  ᾶς ἐρρύσα    το ἐκ τοσού  των κινδύ ;   νων Τὶς δὲ 

διεφύλα  ξεν ἕ    ως νῦν ἐλευθέ ;   ρους Οὐκ ἀποστῶμ , Δεν έσποι ,    ,   να ἐκ σου σούς γὰρ 
δού  λους σῴ  ζεις ἀ ,   εῖ ἐκ παντοί  ων δει . νῶν

Ψαλμ  50 ὸς

Ἐλέη  μ    σόν ε ὁ Θε  ὸς κα    μτὰ τὸ έ  γα ἐλε      ός σου καὶ κα    τὰ τὸ πλῆ    θος τῶν οἰκτιρμῶν 
 σου ἐξάλει    ψον τὸ ἀνόμημ  μ  ά ου

ἐ  πὶ πλεῖ  ον πλῦ  μ  νόν ε ἀ    πὸ τῆς ἀνομί  μ    ας ου καὶ ἀ    πὸ τῆς ἁμαρτί  μ  ας ου καθάρισόν 
μ  ε
ὅ    τι τὴν ἀνομί  μ  αν ου ἐ  γὼ γινώ      σκω καὶ ἡ ἁμαρτί  μ  α ου ἐνώπι  μ  όν ού ἐ  στιν δι  ὰ πα

 ντὸς
 μσοὶ ό  νω ἥμαρ      τον καὶ τὸ πονη  ρὸν ἐνώπι    όν σου ἐποίη  σα ὅ    πως ἂν δικαιω  θὴς ἐν 
 τοῖς λό      γοις σου καὶ νική      σῃς ἐν τῷ κρίνε    σθαί σε
     ἰδού γὰρ ἐν ἀνομί  αις συνελή      φθην καὶ ἐν ἁμαρτί  αις ἐκίσση  μ    μσέν ε ἡ ή  μ  τηρ ου
   ἰδού γὰρ ἀλήθει  αν ἠγάπη    σας τὰ ἄδη      λα καὶ τὰ κρύφι    α τῆς σοφί    ας σου ἐδήλωσάς 

μ  οι
ῥαντιε  μ  ίς ε ὑσσώ    πω καὶ καθαρισθήσομ  αι πλυ  μ    νεῖς ε καὶ ὑ  πὲρ χιό  να λευκανθή
σομ  αι
ἀκουτιε  μ  ίς ε ἀγαλλία    σιν καὶ εὐφροσύ  νην ἀγαλλιάσο  νται ὀ  στᾶ τεταπεινωμέ  να
ἀπόστρε    ψον τὸ πρόσω    πόν σου ἀ    πὸ τῶν ἁμαρτι  μ    ῶν ου καὶ πά    σας τὰς ἀνομίας 
μ  ου ἐξάλει  ψον
καρδί  αν καθα  ρὰν κτί    σον ἐν ἐμ    οὶ ὁ Θε    ὸς καὶ πνεῦμ  α εὐ  θὲς ἐγκαίνι      σον ἐν τοῖς ἐ
γκά  μ  τοις ου
μ  ὴ ἀπορρί  μ  ψης ε ἀ    πὸ τοῦ προσώ        που σου καὶ τὸ πνεῦμ    α τὸ ἅγι    μ  όν σου ὴ ἀντανέ

 λης ἀ ' π ἐμ  οῦ
ἀπό  μ    δος οι τὴν ἀγαλλία    σιν τοῦ σωτηρί      ου σου καὶ πνεύμα  τι ἡγεμονι  κῷ στήρισόν 
μ  ε
διδά  ξω ἀνόμ    ους τὰς ὁδο      ύς σου καὶ ἀσε  βεῖς ἐ    πί σε ἐπιστρέψου  σιν
ῥῦ  μ    σαί ε ἐξ αἱμά    των ὁ Θε    ὸς ὁ Θε    ὸς τῆς σωτηρί  μ  ας ου ἀγαλλιάσε    ται ἡ γλῶσσά 
μ    ου τὴν δικαιοσύ    νην σου



κύρι    ε τὰ χεί  μ  λη ου ἀνοί      ξεις καὶ τὸ στόμ  μ  α ου ἀναγγε    λεῖ τὴν αἴνε    σίν σου
ὅ    τι εἰ ἠθέλη  σας θυσί  αν ἔδω    κα ἂν ὁλοκαυτώμα    τα οὐκ εὐδοκή  σεις
θυσί    α τῷ Θε  ῷ πνεῦμ  α συντε μτρι μέ  νον καρδί  αν συντε μτρι μέ    νην καὶ τεταπεινω
μέ    νην ὁ Θε    ὸς οὐκ ἐξουθενώ  σει
ἀγάθυ  νον κύρι      ε ἐν τῇ εὐδοκί      ᾳ σου τὴν Σι    ων καὶ οἰκοδομηθή    τω τὰ τεί  χη Ἱερου
σα μ λη
τό  τε εὐδοκή  σεις θυσί  αν δικαιοσύ  νης ἀναφο    ρὰν καὶ ὁλοκαυτώμα  τα τό  τε ἀνοί
σου  σιν ἐ    πὶ τὸ θυσιαστήρι    μόν σου ό  σχους

Ἦ   .  ' χος πλ δ Ὠ   '   δὴ ἁ Ὁ Εἰρμ  ὸς
Ὑ  γρὰν διοδεύ  σας ὡ  σεὶ ξη ,     ράν καὶ τὴν αἰγυπτί  μαν οχθηρί  αν διαφυ ,   γών ὁ Ἰσραη
λί  της ἀνεβό ,   α Τῷ Λυτρω    τῇ καὶ Θε  ῷ ἡμ  ῶν ᾄσωμ . εν

Πολ  λοῖς συνεχόμε  νος πειρα μ ,     σ οῖς πρός σε καταφεύ , γω σωτηρί  αν ἐπιζη , τών Ὢ 
Μῆ    τερ τοῦ Λό    γου καὶ Παρθέ ,   νε τῶν δυσχε    ρῶν καὶ δει  μ  νῶν ε διάσῳ . σον

Πα  μ  θῶν ε ταράττου  σι προσβο , λαί πολ  λῆς ἀθυμί , ας ἐμπιπλώ  μ    σαί ου τὴν ψυ ,χήν  
εἰρήνευ , σον Κό ,   ρη τῇ γαλή ,     νῃ τῇ τοῦ Υἱ    οῦ καὶ Θε   , οῦ σου Πανάμωμ . ε
Δό .ξα .. 
Σωτῆ  ρα τεκού      σάν σε καὶ Θε , όν δυσω , πῶ Παρθέ , νε λυτρωθή  μ    ναί ε τῶν δει ,νῶν  

     σοι γὰρ νῦν προσφεύ  γων ἀνατεί ,     νω καὶ τὴν ψυ      χὴν καὶ τὴν διάνοι . αν
  .Καὶ νῦν .. 

Νοσοῦ    ντα τὸ σῶμ      α καὶ τὴν ψυ , χήν ἐπισκο  πῇς θεί ,   ας καὶ προνοί    ας τῆς πα   ,ρά σου  
ἀξίω , μσον ό  νη Θεομῆ ,   τορ ὣς ἀγα  θὴ ἀγα    θοῦ τε λοχεύτρι . α

Ὠ   '   δὴ γ Ὁ Εἰρμ  ὸς
Οὐρανί  ας ἁψῖ , δος ὀροφουρ  γὲ Κύρι ,     ε καὶ τῆς Ἐκκλησί  ας δομῆ ,   μ  τορ σῦ ε στερέω

,     σον ἐν τῇ ἀγά     ,   πῃ τῇ σῇ τῶν ἐφε    τῶν ἡ ἀκρό ,   της τῶν πι    στῶν τὸ στήρι μ , μγ α όνε 
φιλάνθρω . πε

Προστασί    αν καὶ σκέ , πην ζω  ῆς ἐμ  ῆς τίθημ ,  , ί Σε Θεογεννῆ , τορ Παρθέ ,   μ  νε σῦ ε κυ
βέρνη ,     σον πρὸς τὸν λιμέ   ,   να σου τῶν ἀγα    θῶν ἡ αἰτί ,   α τῶν πι    στῶν τὸ στήρι μ ,γ α  
μό  νη πανύμνη . τε

Ἱκετεύ , ω Παρθέ ,   νε τὸν ψυχι  κὸν τάρα ,     χον καὶ τῆς ἀθυμί    ας τὴν ζά , λην διασκεδά
 μ ,    , σαι ου σῦ γάρ Θεό μνυ ,   φε τὸν ἀρχη    γὸν τῆς γαλή ,   νης τὸν Χρι  στὸν ἐκύη , μσας ό

 νη πανάχρα . ντε
Δό .ξα .. 
Εὐεργέ  την τεκού ,     σα τὸν τῶν κα  λῶν αἴτι ,   ον τῆς εὐεργεσί    ας τὸν πλοῦ , τον πᾶσιν 
ἀνάβλυ , σον πά    ντα γὰρ δύνα ,   σαι ὡς δυνα    τὸν ἐν Ἰσχύ ,   ϊ τὸν Χρι  στὸν κυήσα ,σα  
Θεομακάρι . στε

  .Καὶ νῦν ... 
Χαλε  παῖς ἀρρωστί ,   αις καὶ νοσε  ροῖς πάθε , σιν ἐξεταζομέ , νω Παρθέ ,   μ  νε σῦ οι βοή
θη ,   σον τῶν Ἰαμά   , των γάρ ἀνελλι    πῆ σε γινώ , σκω θησαυ , ρόν Πανάμωμ ,   ε τὸν ἀδα
πάνη . τον

Διάσω , σον ἀ  πὸ κινδύ ,   νων τοὺς δού   , λους σου Θεοτό , κε ὅ  τι πά  μντες ε  τὰ Θε , όν εἴς 
 σε καταφεύγομ ,   εν ὣς ἄρρη  κτον τεῖ    χος καὶ προστασί . αν

Eπίβλε ,   ψον ἐν εὐμενεί , ᾳ πανύμνη  τε Θεοτό , κε ἐ    πὶ τὴν ἐμ  ὴν χαλε    πὴν τοῦ σώματος 



κάκω ,   σιν καὶ ἴα    σαι τῆς ψυ  μ    χῆς ου τὸ ἄλ . γος

Κάθι μ  σ αἮ   ' χος β
 Τὰ ἄ  νω ζη  τῶν

Πρεσβεί  α θερμ ,   ή καὶ τεῖ  χος ἀπρο μσ άχη , τον ἐλέ  ους πη ,   γή τοῦ κό μ  σ ου καταφύγι
, ον ἐκτε  νῶς βοῶμ   , έν σοι Θεοτό  Δκε έσποι , να πρόφθα ,     σον καὶ ἐκ κινδύ  νων λύ

τρω  σαι ἡμ ,   μᾶς ἡ ό  νη ταχέ  ως προστατεύου . σα

Ὠ   ' δὴ δ
Εἰσακήκο , α Κύρι ,   ε τῆς οἰκονομί      μας σου τὸ υστήρι , ον κατενόη    σα τὰ ἔρ   ,γα σου  

 καὶ ἐδόξα      σά σου τὴν θεόη . τα

T  ὼν πα  μ    θῶν ου τὸν τάρα ,     χον ἡ τὸν κυβερνή  την τεκού  σα Κύρι ,     ον καὶ τὸν κλύδω
 να κατεύνα ,   σον τῶν ἐμ  ῶν πται μσ ά , των Θεο μνύ φευ . τε

Εὐσπλαγχνί    ας τὴν ἄβυσ , σον ἐπικαλουμέ      νῳ τῆς σῆς παρά  μ ,     σχου οι ἡ τὸν εὔ
σπλαγ  χνον κυήσα ,   σα καὶ Σωτῆ  ρα πά ,   ντων τῶν ὑμνού   . ντων σε
Δό .ξα .. 
Ἀπολαύο , ντες Πάνα ,     γνε τῶν σῶν δωρημά  των εὐχαριστήρι , ον ἀναμέλπομ  εν ἐφύ
μνι ,   ον οἱ γινώσκο    ντές σε Θεομήτο . ρα

  .Καὶ νῦν .. 
 Οἱ ἐλπί    δα καὶ στήρι μ ,     γ α καὶ τῆς σωτηρί  ας τεῖ  χος ἀκράδα , ντον κεκτημέ   ,νοι σε  

Πανύμνη , τε δυσχερεί  ας πά , σης ἐκλυτρούμε . θα

Ὠ   ' δή ἑ
Φώτι  σον ἡμ ,   ᾶς τοῖς προστά μγ α   , σί σου Κύρι ,     ε καὶ τῷ βραχίο      νί σου τῷ ὑψη ,λῷ  

   τὴν σὴν εἰρή , νην παρά  σχου ἡμ , ῖν φιλάνθρω . πε

Eμπλη , Aσον , γνή εὐφροσύ    νης τὴν καρδί  μ ,     αν ου τὴν σὴν ἀκήρα  τον διδοῦ  σα χα
,   ράν τῆς εὐφροσύ ,   νης ἡ γεννήσα    σα τὸν αἴτι . ον

Λύτρω  σαι ἡμ ,   ᾶς ἐκ κινδύ , νων Θεοτό  κε Ἁ ,   γνή ἡ αἰωνί  αν τεκού  σα λύτρω , σιν καὶ 
 τὴν εἰρή ,   νην τὴν πά    ντα νοῦν ὑπερέχου . σαν

Δό .ξα .. 
Λῦ    σον τὴν ἀ ,   χλύν τῶν πται μσ ά  μ , των ου Θεό μνυ ,   φε τῷ φωτι μ      σ ὼ τῆς σῆς λαμπρό
τη ,     τος ἡ φῶς τεκού ,   σα τὸ θεῖ    ον καὶ προαιώνι . ον

  .Καὶ νῦν .. 
Ἴα  σαι Ἁ ,   γνή τῶν πα  μ    θῶν ου τὴν ἀσθένει , αν ἐπισκο    πῇς σου ἀξιώσα ,   σα καὶ τὴν 
ὑγεί ,   αν τῇ πρεσβεί    α σου παρά  μ . σχου οι

Ὠ   ' δὴ ς
 Τὴν δέη  σιν ἐκχε    ῶ πρὸς Κύρι ,   ον καὶ αὐ  τῷ ἀπαγγε  μ    λῶ ου τὰς θλί , ψεις ὅ  τι κακῶν 

 ἡ ψυ  μ  χή ου ἐπλή ,       μ    σθη καὶ ἡ ζωή ου τῷ Ἅ  δῃ προσήγγι ,   σε καὶ δέομ    Iαι ὣς ὠ , νάς Ἐκ 
φθο ,   ρᾶς ὁ Θε  μ  ός ε ἀνάγα . γε

Θανά      του καὶ τῆς φθο    ρᾶς ὣς ἔσω , σεν ἑαυ  τὸν ἐκδεδω    κὼς τῷ θανά ,     τῳ τὴν τῇ φθο
   ρᾷ καὶ θανά  μ  τῳ ου φύ , σιν κατασχεθεί , σαν Παρθέ , νε δυσώπη ,   σον τὸν Κύριόν 

   σου καὶ Υἱ ,   όν τῆς ἐ  χθρῶν κακουργί  μ  ας ε ῥύσα . σθαι

Προστά      τιν σε τῆς ζω  ῆς ἐπίσταμ ,   αι καὶ φρου  ρὰν ἀσφαλεστά , την Παρθέ , νε τῶν 



πειρα μ  σ ῶν διαλύου  σαν ὄ ,   χλον καὶ ἐπηρεί  ας δαιμό  νων ἐλαύνου ,   σαν καὶ δέομαι 
διαπα ,   ντός ἐκ φθο    ρᾶς τῶν πα  μ  θῶν ου ῥυσθή  μ . ναί ε
Δό .ξα .. 

 Ὡς τεῖ  χος καταφυ  γῆς κεκτήμε ,   θα καὶ ψυ    χῶν σε παντε  λῆ σωτηρί ,   αν καὶ πλατυ
μ      σ ὸν ἐν ταῖς θλίψε , σι Κό ,     ρη καὶ τῷ φω    τί σου ἀ  εῖ ἀγαλλόμε .   Δθα Ὢ έσποι , να καὶ 

 νῦν ἡμ ,   ᾶς τῶν πα    θῶν καὶ κινδύ  νων διάσῳ . σον
  .Καὶ νῦν .. 

 Ἐν κλί    νῃ νῦν ἀσθε  νῶν κατάκειμ ,     αι καὶ οὔκ ἐ  στιν ἴα    σις τῇ σαρ  μ , κί ου ἀλ '   λ ἡ Θε
   ὸν καὶ Σωτῆ    ρα τοῦ κό μ ,     σ ου καὶ τὸν λυτῆ    ρα τῶν νό  σων κυήσα ,   σά σου δέομ  αι τῆς 

ἀγα ,   θῆς ἐκ φθο  ρᾶς νοσημά  των ἀνάστη . σον

Διάσῳ , σον ἀ  πὸ κινδύ ,   νων τοὺς δού   , λους σου Θεοτό , κε ὅ  τι πά  μντες ε  τὰ Θε , όν εἴς 
 σε καταφεύγομ ,   εν ὣς ἄρρη  κτον τεῖ    χος καὶ προστασί . αν

Ἄχρα ,   ντε ἡ δι  ὰ λό    γου τὸν Λό  γον ἀνερμηνεύ , τως ἐ ' π ἐσχά    των τῶν ἡμε  ρῶν τεκού
, σα δυσώπη ,   σον ὣς ἔχου  μσα ητρι  κὴν παρρησί . αν

Κοντάκι  ονἮ   ' χος β
Προστασί    α τῶν Χριστια  νῶν ἀκαταίσχυ , μντε εσιτεί      α πρὸς τὸν Ποιη  τὴν ἀμετά
θε ,   τε Μὴ παρί  δῃς ἁμαρτω  λῶν δεήσε  ων φω , νάς ἀλ  λὰ πρόφθα ,   σον ὣς ἀγα , θή εἰς 

 τὴν βοήθει  αν ἡμ ,   ῶν τῶν πι  στὼς κραυγαζό   . ντων σοι Τάχυ    νον εἰς πρεσβεί , αν καὶ 
σπεῦ    σον εἰς ἰκεσί ,   αν ἡ προστατεύου  σα ἀ , εῖ Θεοτό ,   κε τῶν τιμώ   . ντων σε

' Ἁ Ἀντίφω  νον
Ἦ   ' χος δ

 Ἐκ νεότη  μ , τός ου πολ  λὰ πολεμ  μ  εῖ ε πά , θη ἀλ ' λ αὐ  τὸς ἀντιλα ,   βοῦ καὶ σῶ , σον Σω
 μ . ( ) τήρ ου δίς

 μΟἱ ισοῦ  ντες Σι , ών αἰσχύνθη  τε ἀ    πὸ τοῦ Κυρί ,   ου ὣς χόρ   , τος γάρ πυ  ρὶ ἔσε  σθε ἀ
πεξη μρα μέ . ( ) νοι δίς
Δό .ξα .. 
Ἁγί  ῳΠνεύμα , τι πᾶ  σα ψυ  χὴ ζωού ,   ται καὶ καθάρ  σει ὑψού , ται λαμπρύνε  ται τῇ 
Τριαδι  μκὴ ονά , δι ἰεροκρυφί . ως

  .Καὶ νῦν .. 
Ἁγί  ῳΠνεύμα , τι ἀναβλύ      ζει τὰ τῆς χάρι  τος ῥεί , θρα ἀρδεύο  ντα ἅπα    σαν τὴν κτί

,   σιν πρὸς ζωογονί . αν

Προκείμε  νον
Μνησθήσομ    αι τοῦ ὀνόμα      τός σου ἐν πά  σῃ γενε    ᾷ καὶ γε . νεά

. Στίχ Ἄκου , σον θύγα ,   τερ καὶ ἴ ,   δε καὶ κλῖ       ,   νον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλά    θου τοῦ λαοῦ 
,     σου καὶ τοῦ οἴ    κου τοῦ πα   ,   τρός σου καὶ ἐπιθυμή    σει ὁ Βασι    λεὺς τοῦ κάλ   .λους σου  

T  οὺ ὀνόμα      τός σου ἐν πά  σῃ γενε    ᾷ καὶ γενε  μὰ νησθήσομ . αι

   Ἐκ τοῦ κα  τὰ Λου  κᾶν ἁγί  ου Εὐαγγελί ,   ου τὸ Ἀνάγνω μ . σ α

Ἀναστᾶ    σα δὲ Μαρι μ     ὰ ἐν ταῖς ἡμέ  ραις ταύ  ταις ἐπορεύ      θη εἰς τὴν ὀρει  μνὴν ετὰ 
σπου ,   δῆς εἰς πό  λιν Ἰού ,   δα καὶ εἰσῆλ      θεν εἰς τὸν οἶ  κον Ζαχαρί ,   ου καὶ ἠσπάσατο 



 τὴν Ἐλισά ,   βετ καὶ ἐγένε    το ὡς ἤκου    σεν ἡ Ἐλισά    βετ τὸν ἀσπα μ    σ ὸν τῆς Μαρί ,ας  
ἐσκίρτη    σε τὸ βρέ      φος ἐν τῇ κοιλί  ᾳ αὐ ,   τῆς καὶ ἐπλή  σθη Πνεύμα  τος Ἁγί    ου ἡ Ἐλι
σά ,   βετ καὶ ἀνεφώνη  σε φω  μνὴ εγά ,   λη καὶ εἶ , πεν Εὐλογημέ      νη σῦ ἐν γυναι , ξῖ καὶ 
εὐλογημέ    νος ὁ καρ    πὸς τῆς κοιλί   ,   ας σου καὶ πό  μ  θεν οι τοῦ , το ἵ  να ἔλ    μθῃ ἡ ήτηρ 

 τοῦ Κυρί  μ    μ ;    ,   ου ου πρός ε ἰδού γαρ ὡς ἐγένε    το ἡ φω    νὴ τοῦ ἀσπα μ      σ οῦ σου εἰς τὰ 
ὦ  μ , τά ου ἐσκίρτη    σεν ἐν ἀγαλλιά    σει τὸ βρέ      φος ἐν τῇ κοιλί  μ ,   μᾳ ου καὶ ακαρί  α ἡ 
πιστεύσα , σα ὅ  τι ἔ  σται τελείω    σις τοῖς λελαλημέ  νοις αὐ  τὴ πα  ρὰ Κυρί .   ου Καὶ εἶπε 
Μαρι μ, ά Μεγαλύ    νει ἡ ψυ  μ    χή ου τὸν Κύρι ,   ον καὶ ἠγαλλία     vσε τὸ π εύμ  μ  α ου ἐ  πὶ τῷ 
Θε    ῷ τῷ σωτῆ  μ , ρί ου ὅ  τι ἐπέβλε  ψεν ἐ   v πὶ τὴ ταπειvω    σιν τῆς δού  λης αὐ . τοῦ ἰδού 

, γάρ ἀ     v μπὸ τοῦ νὺ ακαριοῦ  μ  σί ε πᾶ    σαι αἱ γεvε . αί ὅ  τι ἐποίη  μ  μσέ οι εγάλει    α ὁ δυv
α ,   τός καὶ ἄγι v     ο τὸ τὸ ὀvομ  α αὐ . τοῦ Ἔμει    νε δὲ Μαρι μ  v ὰ σὺ αὐ  τὴ ὡ  μσεὶ ήv   ,ας τρεῖς  

 καὶ ὑπέστρε      ψεν εἰς τὸν οἶ v κο αὐ . τῆς

Δό .ξα .. Ἦ   ' χος β
Πά , τερ Λό , γε Πνεῦμ , α Τρι      ὰς ἡ ἐν Μονά , δι ἐξάλει    ψον τὰ πλή ,   θη τῶν ἐμ  ῶν ἐγκλη
μά . των

  .Καὶ νῦν .. 
   Ταῖς τῆς Θεοτό , κου πρεσβεί , αις Ἐλεῆμ , ον ἐξάλει    ψον τὰ πλή ,   θη τῶν ἐμ  ῶν ἐγκλη

μά . των

. Στίχ Ἐλέη  μ ,   σόν ε ὁ Θε , ός κα    μτὰ τὸ έ  γα ἔλε   ,   ός σου καὶ κα    τὰ τὸ πλῆ    θος τῶν οἰ
κτιρμ    ῶν σου ἐξάλει    ψον τὸ ἀνόμημ  μ . ά ου

Ἦ   .  ' χος πλ β
Ὅ  λην ἀποΘέμε  νοι

 Μὴ καταπιστεύ  μ , σης ε ἀνθρωπί  νη προστασί , α Παναγί  α δέσποι , να ἀλ  λὰ δέξαι 
δέη ,   σιν τοῦ ἱκέ   , του σου θλῖ    ψις γὰρ ἔ  μ , χει ε φέ    ρειν οὐ δύναμ ,   αι τῶν δαιμό  νων τὰ 
τοξεύμα , τα σκέ    πην οὐ κέκτημ , αι οὐ    δέ που προσφύ    γω ὁ ἄθλι , ος πάντο  θεν πολεμο
ύμε ,   νος καὶ παραμυθί    αν οὐκ ἔ     , Δχω πλήν σου έσποι    να τοῦ κό μ , σ ου ἐλ    πὶς καὶ προ
στασί    α τῶν πι , μ  μ  στῶν ή ου παρί    δῃς τὴν δέη ,    μσιν τὸ συ φέ  ρον ποίη . σον

Ἕτε  ρα Θεοτοκί  α
Οὐ  δεὶς προστρέ  χων ἐ   , πί σοι κατησχυμέ  νος ἀ    πό σου ἐκπορεύε , ται ἁ  γνὴ Παρθένε 
Θεοτό , κε ἀλ ' λ αἰτεῖ    ται τὴν χά ,    μριν καὶ λα βά    νει τὸ δώρημ ,      μα πρὸς τὸ συ φέρον 

 τῆς αἰτήσε . ως

Μεταβο    λὴ τῶν θλιβομέ , νων ἀπαλλα    γῇ τῶν ἀσθενού  ντων ὑπάρχου , σα Θεοτόκε 
Παρθέ , νε σῷ  ζε πό    λιν καὶ λα ,   όν τῶν πολεμουμέ    νων ἡ εἰρή ,   νη τῶν χειμαζομέ  νων ἡ 
γαλή ,   μνη ἡ ό  νη προστασί    α τῶν πι . στῶν

Ὠ   ' δὴ ζ
     Οἱ ἐκ τῆς ἰουδαί , ας καταντήσα  ντες Παῖ    δες ἐν Βαβυλῶ  νί πο ,   τε τῇ πί  στει τῆς 

Τριά ,   δος τὴν φλό    γα τῆς καμί , νου κατεπάτη  σαν ψάλλο ,     ντες Ὁ τῶν Πατέ  ρων ἡ
μ  ῶν Θε , ός εὐλογη   . τὸς εἶ

 Τὴν ἡμ  ῶν σωτηρί ,   αν ὣς ἠθέλη  σας Σῶ , τερ οἰκονομήσα ,   μσθαι ἐν ή    τρα τῆς Παρθέ
, νου κα  τὼ κη    σας τῷ κό μ ,   σ ῳ ἢν προστά  τιν ἀνέδει ,     ξας Ὁ τῶν Πατέ  ρων ἡμ  ῶν Θε

, ός εὐλογη   . τὸς εἶ

Θελη    τὴν τοῦ ἐλέ ,   ους ὃν ἐγέννη , σας Μῆ  τερ ἁ  γνὴ δυσώπη , σον ῥυσθή  ναι τῶν 



πται μσ ά , των ψυ    μχῆς τε ολυ μσ ά ,     των τοὺς ἐν πί  στει κραυγάζο ,     ντας Ὁ τῶν Πατέ
 ρων ἡμ  ῶν Θε , ός εὐλογη   . τὸς εἶ

Δό .ξα .. 
Θησαυ  ρὸν σωτηρί ,   ας καὶ πη  γὴν ἀφθαρσί ,     ας τήν σε κυήσα ,   σαν καὶ πύρ  γον ἀσφα
λεί ,   ας καὶ θύ  μραν ετανοί ,   ας τοῖς κραυγάζου  σιν ἔδει ,     ξας Ὁ τῶν Πατέ  ρων ἡμῶν 
Θε , ός εὐλογη   . τὸς εἶ

    .Καὶ ν̰Καὶ νῦν .. 
Σωμά  μτων αλακί ,   ας καὶ ψυ  χῶν ἀρρωστί , ας Θεογεννήτρι ,   α τῶν πό  θω προσιό

,   ντων τῇ σκέ      πη σου τῇ θεί , ᾳ θεραπεύ  ειν ἀξίω ,     σον ἡ τὸν Σωτῆ  ρα Χρι , στόν ἡμ  ῖν ἀ
ποτεκού . σα

Ὠ   ' δὴ ἡ
 Τὸν Βασιλέ    α τῶν οὐρα ,   νῶν ὃν ὑμνού  σι στρατι    αὶ τῶν Ἀγγέ , λων ὑμνεῖ ,   τε καὶ ὑπε

ρυψοῦ    τε εἰς πά    ντας τοὺς αἰῶ . νας

 Τοὺς βοηθεί    ας τῆς πα    ρά σου δεομέ , μ  νους ὴ παρί  δῃς Παρθέ , νε ὑμνού ,   ντας καὶ ὑ
περυψού   , ντάς σε Κό ,   ρη εἰς αἰῶ . νας

 Τῶν Ἰαμά    των τὸ δαψι , λές ἐπιχέ    εις τοῖς πι  στὼς ὑμνού    σί σε Παρθέ ,   νε καὶ ὑπερυ
ψού    σι τὸν ἄφρα    στόν σου τό . κον
Δό .ξα .. 

 Τὰς ἀσθενεί  μ    ας ου τῆς ψυ  χῆς ἰατρεύ ,   εις καὶ σαρ    κὸς τὰς ὀδύ , νας Παρθέ , νε ἵνα 
 σε δοξά    ζω τὴν Κεχαριτωμέ . νην

  .Καὶ νῦν .. 
 Τῶν πειρα μ      σ ῶν σῦ τὰς προσβο  λὰς ἐκδιώ ,   κεις καὶ πα    θῶν τὰς ἑφό  δους Παρθέ ,νε  

ὅ    θεν σε ὑμνοῦμ    εν εἰς πά    ντας τοὺς αἰῶ . νας

Ὠ   ' δὴ θ
Κυρί  ως Θεοτό ,   κον σε ὁμολογοῦμ ,       εν οἱ διά σου σεσω μσ έ , νοι Παρθέ  νε ἁ , γνή σὺν 
Ἀσωμά  των χορεί ,   μαις σε εγαλύνο . ντες

Ῥο  μ    ήν ου τῶν δακρύ , μ  ων ὴ ἀποποιή ,     σῃς ἡ τὸν πα    ντὸς ἐκ προσώ    που πᾶν δάκρυ
, ον ἀφηρηκό  τα Παρθέ , νε Χρι  στὸν κυήσα . σα

Χα  μ    ράς ου τὴν καρδί , αν πλήρω , σον Παρθέ ,     νε ἡ τῆς χα  ρᾶς δεξαμέ    νη τὸ πλήρωμ ,α  
 τῆς ἁμαρτί    ας τὴν λύ , πην ἐξαφανίσα . σα

Λιμ    ὴν καὶ προστασί ,     α τῶν σοι προσφευγό , ντων γε  νοὺ Παρθέ ,   νε καὶ τεῖ  χος ἀ
κράδα , ντον καταφυ      γή τε καὶ σκέ ,   πη καὶ ἀγαλλίαμ . α
Δό .ξα .. 
Φω      τός σου ταῖς ἀκτῖ , σι λάμπρυ , νον Παρθέ ,   νε τὸ ζοφε    ρὸν τῆς ἀγνοί  ας διώκου

,   σα τοὺς εὐσε  βὼς Θεοτό ,   κον σε καταγγέλλο . ντας
  .Καὶ νῦν .. 

Κακώσε    ως ἐν τό ,     πῳ τῷ τῆς ἀσθενεί , ας ταπεινωθέ , ντα Παρθέ , νε θεράπευ , σον ἐξ 
ἀρρωστί    ας εἰς ῥώ , μσιν ετασκευάζου . σα

Μεγαλυνάρι  α
Ἄξι  όν ἐ    στιν ὣς ἀλη , μθῶς ακαρί      ζειν σε τὴν Θεοτό ,   κον τὴν ἀειμακάρι  στον καὶ 
παναμώμη ,   τον καὶ Μητέ    ρα τοῦ Θε  οῦ ἡμ . ῶν



 Τὴν τιμιωτέ    ραν τῶν Χερουβε μ,   ί καὶ ἐνδοξοτέ  ραν ἀσυγκρί    τως τῶν Σεραφε μ, ί τὴν 
ἀδιαφθό  ρως Θε  ὸν Λό  γον τεκού ,   σαν τὴν ὄ  ντως Θεοτό ,   μκον σε εγαλύνομ . εν

 Τὴν ὑψηλοτέ    ραν τῶν οὐρα ,   νῶν καὶ καθαρωτέ  ραν λαμπηδό  νων ἠλια ,   κών τὴν λυ
τρωσαμέ  νην ἡμ      ᾶς ἐκ τῆς κατά ,   Δρας τὴν έσποι    ναν τοῦ κό μ , σ ου ὕμ  νοις τιμήσωμ . εν

Ἀ    πὸ τῶν πολ  μ  λῶν ου ἁμαρτι , ῶν ἀσθε    νεῖ τὸ σῶμ , α ἀσθε  μ      νεῖ ου καὶ ἡ ψυ , χή πρός 
 σε καταφεύ    γω τὴν Κεχαριτωμέ , νην ἐλ  πὶς ἀπηλπι μσ έ ,   μ  νων σῦ οι βοήθη . σον

Δέσποι    μνα καὶ ή    τηρ τοῦ Λυτρω , τοῦ δέ  ξαι παρακλή , σεις ἀναξί    ων σῶν ἱκε , τῶν ἵ
 μνα εσιτεύ          σης πρὸς τὸν ἔκ σου τεχθέ .   Δντα Ὢ έσποι ,   να τοῦ κό μ  σ ου γε  μνοὺ εσί

τρι . α

Ψάλλομ  εν προθύμ      ως σοι τὴν ὠ ,     δήν νῦν τῇ πανυμνή , τω Θεοτό  κω χαρμονι , μκώς ε
   τὰ τοῦ Προδρόμ ,   ου καὶ πά    ντων τῶν Ἁγί , ων δυσώ , πει Θεοτό ,   κε τοῦ οἰκτειρήσαι 

ἡμ . ᾶς

Ἄλα    λα τὰ χεί    λη τῶν ἀσε ,   μ  βῶν τῶν ὴ προσκυνού ,   ντων τὴν εἰκό      να σου τὴν σε
,   πτήν τὴν ἰστορηθεί , σαν ὑ    πὸ τοῦ ἀποστό , λου Λου  κᾶ ἰερωτά ,   του τὴν Ὁδηγήτρι

. αν

Πᾶ    σαι τῶν Ἀγγέ    λων αἱ στρατι , αί Πρόδρομ  ε Κυρί , ου Ἀποστό    λων ἡ δωδε , κάς οἱ 
Ἅγι  οι Πά , μντες ε    τὰ τῆς Θεοτό , κου ποιήσα  τε πρεσβεί ,     αν εἰς τὸ σωθῆ  ναι ἡμ . ᾶς

Τρισάγι  ον

Ἅγι    ος ὁ Θε , ός Ἅγι  ος ἰσχυ , ρός Ἅγι  ος Ἀθάνα , τος ἐλέη  σον ἡμ . ( ') ᾶς γ
Δό .ξα ..    .Καὶ νῦν .. 
Παναγί  α Τρι , άς ἐλέη  σον ἡμ . ᾶς
Κύρι , ε ἰλάσθη    τι ταῖς ἁμαρτί  αις ἡμ . ῶν
Δέσπο , τα συγχώρη    σον τὰς ἀνομί  ας ἡμ . ῖν
Ἅγι , ε ἐπίσκε    ψαι καὶ ἴα    σαι τὰς ἀσθενεί  ας ἡμ , ῶν
ἕνε    κεν τοῦ ὀνόμα   . τός σου

Κύρι , ε ἐλέη . σον Κύρι , ε ἐλέη , σον Κύρι , ε ἐλέη . σον

Δό .ξα ..    .Καὶ νῦν .. 

Πά  τερ ἡμ        ῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρα , νοῖς ἁγιασθή    τω τὸ ὄνομ   , ά σου ἐλθέ    τω ἡ βασιλεία 
, σου γενηθή    τω τὸ θέλημ   ,     ά σου ὣς ἐν οὐρα ,   νῷ καὶ ἐ     .   πὶ τῆς γῆς Τὸν ἄρ  τον ἡμῶν 
 τὸν ἐπιούσι    ον δὸς ἡμ  ῖν σήμε ,   ρον καὶ ἄ  φες ἡμ    ῖν τὰ ὀφειλήμα  τα ἡμ ,     ῶν ὣς καὶ ἡμεῖς 

ἀφίεμ    εν τοῖς ὀφειλέ  ταις ἡμ ,   μ  ῶν καὶ ὴ εἰσενέ  γκης ἡμ    ᾶς εἰς πειρα μ , σ όν ἀλ  λὰ ῥῦ
 σαι ἡμ  ᾶς ἀ    πὸ τοῦ πονη . ροῦ Ἀμ . ήν

Ἦ   .  ' χος πλ β
Ἐλέη  σον ἡμ , ᾶς Κύρι , ε ἐλέη  σον ἡμ , ᾶς πά    σης γὰρ ἀπολογί  ας ἀποροῦ , ντες ταύτην 

   σοι τὴν ἰκεσί ,   Δαν ὣς εσπό ,   τῃ οἱ ἁμαρτω  λοὶ προσφέρομ , εν ἐλεῆ  σον ἡμ . ᾶς
Δό .ξα .. 
Κύρι , ε ἐλέη  σον ἡμ , ᾶς ἐ      πί σοι γὰρ πεποίθαμ , μ  εν ὴ ὀργι  σθῇς ἡμ  ῖν σφό , μδρα ηδὲ 
μνη    σθῇς τῶν ἀνομι  ῶν ἡμ , ῶν ἀλ ' λ ἐπίβλε     ,   ψον καὶ νῦν ὣς εὔσπλαγ ,   χνος καὶ λύ



τρω  σαι ἡμ      ᾶς ἐκ τῶν ἐ  χθρῶν ἡμ ,       ῶν σῦ γὰρ εἶ Θε  ὸς ἡμ ,   ῶν καὶ ἡμ  εῖς λα   , ός σου πά
 ντες ἔρ  γα χει   ,     ρῶν σου καὶ τὸ ὄνομ    ά σου ἐπικεκλήμε . θα

  .Καὶ νῦν .. 
 Τῆς εὐσπλαγχνί    ας τὴν πύ  λην ἄνοι  ξον ἡμ , ῖν εὐλογημέ  νη Θεοτό , κε ἐλπίζο  ντες εἴς 

, μ  σε ὴ ἀστοχήσωμ , εν ῥυσθείημ        εν διά σου τῶν περιστάσε ,         ων σῦ γὰρ εἶ ἡ σωτρηρί
   α τοῦ γέ    νους τῶν χριστια . νῶν

Δέη  σις
Ὑπερελεήμ   , ων Θεέ γενηθή    τω τὸ θέλημ   , ά σου ὀποῖ    ο θα ἔρχο  νταν πά    ντες εἰς γνῶ

   σις τῆς ἀληθεί , ας σῶ    σον καὶ βοήθη    σον τοὺς δού   .λους σου .. 

Ἦ   ' χος β
Ὅ      τε ἐκ τοῦ ξύ  λου
Πά  ντων προστατεύ , εις Ἀγα ,   θή τῶν καταφευγό    ντων ἐν πί    στει τῇ κραται  ᾷ σου 
χει , ρί ἄλ      λην γὰρ οὐκ ἔχομ  εν ἁμαρτω    λοὶ πρὸς Θε ,   όν ἐν κινδύ    νοις καὶ θλίψε ,σιν  

 μ ,    μ μ     μ   ,     ἀεῖ εσιτείαν οἱ κατακα πτό ενοι ὑπὸ πταισ άτων πολλῶν Μῆτερ τοῦ Θεοῦ 
  ,      μ ,         τοῦ Ὑψίστου ὅθεν σοι προσπίπτο εν Ῥῦσαι πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους 
. σου

μ  Ὅ οιον

  μ     ,    μ   ,    μ   ,Πάντων θλιβο ένων ἡ χαρά καὶ ἀδικου ένων προστάτις καὶ πενο ένων τροφή  
    ,      ,    ,ξένων τε παράκλησις καὶ βακτηρία τυφλῶν ἀσθενούντων ἐπίσκεψις  

μ       ,      ,     καταπονου ένων σκέπη καὶ ἀντίληψις καὶ ὀρφανῶν βοηθός Μῆτερ τοῦ Θεοῦ 
  ,    ,  ,  ,  μ ,   τοῦ Ὑψίστου σῦ ὑπάρχεις Ἄχραντε σπεῦσον δυσωποῦ εν ῥύσασθαι τοὺς 

  . δούλους σου
  .  ' Ἦχος πλ δ

Δ ,            ,      μ , έσποινα πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡ ᾶς ἀπὸ 
      . πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως

  ' Ἦχος β
     μ       μ ,      ,   μ    Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα ου εἴς σε ἀνατίθη ι Μῆτερ τοῦ Θεοῦ φύλαξόν ε ὑπὸ τὴν 

  . σκέπην σου

       15        ,   Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ Αὐγούστου εἴθισται ἵνα ψάλλωνται ἀντὶ τῶν  
  ,    μ   . ἀνωτέρω Θεοτοκίων τὰ ἑπό ενα Ἐξαποστειλάρια

  ' Ἦχος γ

       Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις
    ,    ,  μ     ,Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε Γεθση ανὴ τῷ χωρίῳ  
 μ     μ ,    ,       μ ,   μ     μ . κηδεύσατέ ου τὸ σῶ α καὶ σῦ Υἱὲ καὶ Θεέ ου παράλαβέ ου τὸ πνεῦ α

  μ     ,    μ     ,      ,Ὁ γλυκασ ὸς τῶν Ἀγγέλων τῶν θλιβο ένων ἡ χαρά χριστιανῶν ἡ προστάτις  
    ,   μ     ,      . Παρθένε Μήτηρ Κυρίου ἀντιλαβοῦ ου καὶ ῥῦσαι τῶν αἰωνίων βασάνων

   μ   ,        , μ  μ       ,Καί σε εσίτριαν ἔχω πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν ή ου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις  
    ,    ,  ,   μ     . ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων παρακαλῶ σε Παρθένε βοήθησόν οι ἐν τάχει

  ,      ,    , Χρυσοπλοκώτατε πύργε καὶ δωδεκάτειχε πόλις ἠλιοστάλακτε θρόνε καθέδρα 



  ,    μ ,       Δ ; τοῦ Βασιλέως ἀκατανόητον θαῦ α πῶς γαλουχεὶς τὸν εσπότην

Δ '          μ .ι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ῶν


