† Είς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. †
Κύριε, άνοιξε τα χείλη μου και το στόμα μου θα διακηρύξει τον έπαινο σου.
θεός, έλα να με σώσεις. Κύριε, βιάσου να με βοηθήσεις.
Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.
Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν |
τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου,
παθόντα ὑπὸ Ποντίου Πιλάτου | σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα |
κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν |
ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου,
ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύω εἰς τò Πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν |
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Αμήν.
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἀμήν. Mτ. 6:9-13 Λκ. 11:2-4
Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά Σου, ευλογημένη Συ εν γυναιξί,
και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία, Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών
των αμαρτωλών, νυν και εν τη ώρα του θανάτου ημών. Αμήν.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. [Mτ. 28:20 Φιλ. 4:20 Απο. 4:8]
Ω, Ιησού μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, σώσε μας από τη φωτιά της Κόλασης,
οδήγα όλες τις ψυχές στον Ουρανό, και κυρίως εκείνους που έχουν περισσότερη
ανάγκη της χάρης Σου. Αμήν.
Ας διαλογιστούμε το πρώτο/δεύτερο/τρίτο/τέταρτο/πέμπτο
1 χαρούμενο/2 οδυνηρό/3 ένδοξο μυστήριο.
(Χαρούμενα μυστήρια) 1 *[Εκείνον που Εσύ, Παρθένα,] συνέλαβες
2 *επισκέπτονται την Ελισάβετ, είχες στη μήτρα σου 3 *γέννησες
4 *παρουσίασες στο ναό 5 *βρήκες στο ναό
(Οδυνηρά μυστήρια) 1 *[Αυτός που, για μας], ίδρωσε αίμα 2 *μαστιγώθηκε
3 *έχει στεφθεί με αγκάθια 4 *έχει φορτωθεί με τον σταυρό 5 *σταυρώθηκε
(Ένδοξα μυστήρια) 1 *[Αυτός που] αναστήθηκε από τους νεκρούς
2 *ανέβηκε στον ουρανό 3 *έστειλε το Άγιο Πνεύμα
4 *σας πήρε στον oυρανό 5 *σας στεφάνωσε στον ουρανό

Κύριε ελέησον (ἐκ γ´) :| Χριστέ ελέησον :| Κύριε ελέησον :|
Χριστέ, άκουσε μας :| Χριστέ, εκπληρώστε μας :|
Πάτερ, ο εν τοις ουρανοίς, *ελέησον ημάς. Υιέ, Λυτρωτή του κόσμου, *
Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, *. Αγία Τριάδα, ένας Θεός, *.
࿕ Αγία Μαρία, *προσευχηθείτε για μας, †Μητέρα του Θεού*, †Παρθένα των παρθένων* |

Μητέρα του Χριστού*, †της θείας χάρης*, †η πιο καθαρή*, †αγνότερη*;
†απαραβίαστη*, †ατρόμητη*, †άξια αγάπης*, †άξια θαυμασμού*;
†των καλών συμβουλών*, †του Δημιουργού*, †του Σωτήρος* |

Παρθένα συνετή*, †άξια τιμής*, †άξια επαίνου*; †παντοδύναμη*, †φιλεύσπλαχνη*, †πιστή* |

Καθρέφτης της δικαιοσύνης*, Κάθισμα της Σοφίας*, Πηγή της χαράς μας* |
Βάζο πνευματικό*, †τιμητικό*, †Διακεκριμένο αφοσίωσης* |
Μυστικό τριαντάφυλλο*, Πύργος του Δαβίδ*, Πύργος Ελεφαντοστού*,
Χρυσό σπίτι*, Κιβωτός της διαθήκης*, Πύλη του Ουρανού*, Πρωινό αστέρι* |
Υγεία των ασθενών*, Καταφύγιο για τους αμαρτωλούς*,
Παρηγορητή των θλιβομένων*, Βοήθεια των Χριστιανών* |
Βασίλισσα των αγγέλων*, †των πατριαρχών*, †των προφητών*, †των αποστόλων*;
†των μαρτύρων*, †των oμολογητών*, †των παρθένων*, †όλων των αγίων*;
†συλληφθείσα χωρίς αμαρτία*, †που ανέβηκε στον ουρανό*,
†του Αγίου Ροδαρίου*, †της ειρήνης* ࿕
*Αμνός του Θεού που παίρνει μακριά τις αμαρτίες του κόσμου,
συγχώρεσέ μας, Κύριε, * άκουσε μας, Κ., * - ελέησέ μας, K.

❀ Χαίρε, Δέσποινα, Μητέρα πολυεύσπλαχνη, ζωή, χαρά και ελπίδα μας, χαίρε.
Εσένα ικετεύουμε, εμείς τα εξόριστα τέκνα της Εύας.
Σ’ εσένα καταφεύγουμε, θρηνώντας και κλαίγοντας σ’ αυτή την κοιλάδα των δακρύων.

Εσύ, λοιπόν, Συνήγορέ μας, στρέψε προς εμάς το βλέμμα σου το ευσπλαχνικό.

Και μετά από αυτήν την εξορία, δείξε μας τον Ιησού, τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας σου.

Εσύ που είσαι ευσπλαχνική και φιλόστοργη, γλυκιά Παρθένε Μαρία. ❀
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν (♀ τὴν..)
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως
τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!

