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τ$ς Θε{ας Λε`τουργ{ας
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Μετά τό α#η τ6 6νομα κυρίου...» φά Ψαλή ή ώς κάτωΦι Δέησιξ:

'Ο rΙερεύς:

ΉχΟς Δ'
Μετά ιτνευμάτων 8ικαίων, τετελειωμένων,

τάζ Ψυχάς  τ$ν  sούλων  σcψ  Σώτερ  άνάπαυ-
σον, φυλάπων Cώτάς, Είς τήν μακαρίcιν ξωήν,
τήν παρά σQ\ φιλάνθρωπε.

Είζ τήν κατάπαυσίν σσυ Κύριε9 8που πάν-
τες   οί   άγιοί  CΓου   άναπcιύονται.   άνάπcιυσον
τάς Ψψχά€ ταν δούλων Crου, δη μ6νος ύπάρ-
χεις άφάνατοζ.

\Τας
\και

Δ6ξα Πατρί κCιί ΥίΦ καί ΆΥ{φ Πνεύμαm,

ΣόύδεέοίςθελέύςσήαΊώ:*ΟίκΞετπαεβ8Ξςμεέί;;ΈΞη:ί+κgςί
n,\

τάς Ψυχάξ τών δούλων σου,  Σaτερ,  άνά-
παυσον.



Κα} ν$ν κCL\ άεί,
\    ,          \       ,-και εις τους αtωνας τών αίώνων, Άμήν.

'Η  μ6νη  άγνή  καί  άχρcιντος  παρθένος,  ή
Θεέν  άφράστως  κυήcΓCLcrcL,  πρέσβευε  ύπέρ το$
σωθήναι τάς Ψχάς τών 8ούλων CΓου.

Ό  ΊΕρεύζ:'ελέησον ήμaς ό Θε6ς, κCLτά τό μέΥα ίλε6ς

crου. 8εόμε#ά σου, έπάκουcrον καί έλέησον.

'ο ΝfJ;ές.

κύριε,  έλέησον  {πρίς}.

Ό  'Ιερεύς:''€τι  δε6μΕθα  ύπέρ  άναπαύσεως  τ@ν  Ψ-

χών τών κεκοιμημένων δούλων το$ ΘεοG, πάν-
των τέ3ν  ύπό  ής  ένσκηψάσης λοtμ`κής  παν-
δημ{αζ τελειω$έντων άδελφών ήμί$ν. κα\ ύπέρ
τοδ crυΎχωρηθήναι αύτοτς πaν  πλημμέλημα
ξ_____ΙΙ__'___                                 \      ,                  'εκουcπον τε κcιι ακουcrιον.

tΟ Νί3Jbς`

Κύριετ  έλέηcΓον  (τρίς).

Ό ΊΕρεύς:

Τaνs,ΞΞ:ςQΞg?;:ςιο:άθνεαόίατύξξνητ:Ι?ίάτ;#iης
αυ-

ήΤΟυ
Θεοδ, τήν βαcΓtλείαν τ&7 Qύραν@ν, κcLί άφεσrν
τaν αύτaν άμαρτ`ών παρά Χριαmβ τ$ άφα-
νάτφ βcLσΊλετ κCLί ΘεΦ ήμaν αίτηζrώμεθα.



Ό Ίερεύζ:

ΤοG Κυρίου δεηθώμεν

Ό Λα6ζ:
Κύριε, έλέησον.

Ό Ίερεύς:
Ό  Θεδς  τών  ττνευμάτων  και  πάσης  crαρ-

κ6ς,  ό  τaν  Θάνατον  καταπατήσας,  τόν  &έ
8ιάβολον   κατcιρΥήcrαζ,   καί  ξωήν   τ$   κ6CΓμφ
σου  8ωρησάμενος±  αύτ6ς,  κύρtε,  άνάπαυσον
τάς  Ψυχάς  ταν   κΕκοιμημένων  δούλων  Crου,
πάντων  τών  ύπό  τiς  ένσ..τςηψάσης  λοιμικής
παν8ημίας  τελειωθέντων  ά&ελφών  ήμών,  έν
τ6πφ φωτ€ιν$. έν τόπφ χλοερΦ, έν τ6πφ άνcι-
Ψύ8εω€,  έ'νθα άπέ8ρα ό8ύνη, λύπη κα} Crτενα-
Υμός.  Πaν  άμάρτημα  τό  παρ'  αύτών  πρα-
χ$έν έν λόγφ ή έ'ργφ ή s`cινο{q, ώς άΥα$ός κα}
φιλάν$ρωπο€ θεός, συγ)(ώρηcrον. 8π ούκ έ'σπν
άνθρωπος,  8ςξήσεται  καί  ούχ  άμαρτήcrει.  σύ
γάρ μ6νος έκτός άμαρτίας ύπάρχειζ. ή δ`καιο~
crύνη  Crου  8tκαιοσώ;η  είς  τόν  Cιί@να.  κα}  ό  ν6-
μος σου άλήθεια.

Τοδ Κυρ{ου δεηθίέμεν

Ό Λα6ζ:

Κύριε, έλέησον.



Ό Ίερεύζ:
ίfοπ  σύ  εί ή  άνάcrτCLcrιζ,  ή  ξωή,  καί ή  άνά-

παυσις τών κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ
ό θε6ς ήμ@ν, καί σο} τήν 86ξcLν άναπέμπομεν+
\-,, \-τφ  άνάρχψ  σου  Πατρί,  και  τφ  παναΥίφ

άγαθ$ καί ζωοποιφ Crου πνεύμαπ, νc}ν καί
συν

\και
\,CLεt και εις τούς αίώνας ταν αίώνων.

•ο ΜΙrός.

Άμήν.
{Ο Ίερεύς:

Αίωνία σας ή μνήμη,
άξ`ομακάριστοι ttαί άείμνηστοι

άδελφοί ήμέ5ν.

Ό Λαός,
Αίωνία ή μνήμη.
αίωνία ή μνήμη.

αίωνία αύτών ή μνήμη.

'Q t!ερεύς ποtε? τήν Άπ6λυcrιν

ής Θείαζ Λεtτουργ{ας.


