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Ἀκολουθία ΠΑΝ. ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΗΣ Ἱ. Μ. ἁγ. 
Παύλου   

 
Ψαλλομένη τῇ Κυριακῇ μεταξύ 1ης και 7ης Ὀκτωβρίου 

 
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου 

 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. 
Ἦχος α΄. Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Ὡς ὄλβος τῶν θείων δωρεῶν, Κόρη τῆς προνοίας Σου, ἡ 
Σὴ Εἰκὼν ἡμῖν δέδοται, ἣν Μυροβλύτισσαν, προσφόρως 
καλοῦμεν, οἷα μύρον βλύσασαν, εὐφραῖνον τὰς ψυχὰς ἡμῶν 
Ἄχραντε, ἧσπερ τὴν ἔλευσιν, ἑορτάζοντες δοξάζομεν 
Θεοτόκε, τὴν ἄῤῥητον δόξαν Σου. 
 

Προσπέσωμεν πάντες ἀδελφοί, πίστεως θερμότητι, καὶ 
ψυχικῇ καθαρότητι, τῆς Θεομήτορος, τῇ σεπτῇ Εἰκόνι, ἐξ ἧς 
μύρα ἔβλυσαν, καὶ χάρις νῦν παρέχεται ἄφθονος, καὶ 
ἐκβοήσωμεν· Μυροβλύτισσα Πανάχραντε, τὴν Μονήν Σου 
ταύτην ἀεὶ φύλαττε. 
 

Ἐκ Βύζαντος πάλαι εὐλαβῶς, Κόρη Μυροβλύτισσα, τὴν 
Σὴν Εἰκόνα τὴν πάντιμον, Παῦλος ὁ Ὅσιος, ἡμῶν ὁ 
δομήτωρ, ὧδε μετεκόμισεν, ὡς θεῖον καὶ οὐράνιον δώρημα, 
τῆς προστασίας Σου, ᾗ προσπίπτοντες λαμβάνομεν, 
εὐφροσύνην καὶ χάριν καὶ ἔλεος. 
 

Ὡς μύρον Παρθένε νοητόν, τῆς Σῆς ἀγαθότητος, ὁ 
γλυκασμὸς ἀεὶ πρόεισιν, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου, καὶ παθῶν 
πικρίαν, κατακλύζει πάντοτε, καὶ νέμει ἀληθῆ ἀγαλλίασιν, τοῖς 
ἐκβοῶσί Σοι· Μυροβλύτισσα Πανύμνητε, Σὺ εἶ σκέπη, ἡμῶν 
καὶ στήριγμα. 
 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Τῇ μυστικῇ ἐνεργείᾳ τῆς Σῆς δόξης, ἀληθὲς ἁγιαστήριον 

ἔδειξας, τὴν Σὴν ἁγίαν Εἰκόνα, Θεοτόκε Παρθένε· ἁγιασμοῦ 
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γὰρ μύρον βλύζει, καὶ δυσωδίαν παθῶν ἀπελαύνει, καὶ πᾶσι 
παρέχει, τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα. Ἀλλ’ ὦ Πανάχραντε 
Κόρη, μὴ παύσῃ σκέπουσα ταύτην τὴν ποίμνην Σου, τὴν 
πρὸς Σὲ ἀεὶ ἀφορῶσαν, καὶ τὰ Σὰ θαυμάσια, ἀπαύστως 
κηρύττουσαν. 
 

Καὶ νῦν. Τὸ Δογματικὸν Θεοτοκίον τοῦ Ἤχου. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Μύρου τοῦ τῆς ζωῆς, ὡς θεία μυροθήκη, Παρθένε 

Θεοτόκε, μύρα ἡμῖν παρέχεις, ἐκ τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου. 
 

Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 
γενεᾷ. 

Χαίρει ἡ Σὴ Μονή, Παύλου τοῦ θεοφόρου, κατέχουσα ἐν 
κόλποις, τὴν θείαν Σου Εἰκόνα, Παρθένε Μυροβλύτισσα. 
 

Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 

Δίδου τὴν νοητήν, καὶ θείαν εὐωδίαν, τοῖς πίστει 
προσιοῦσι, τῇ θείᾳ Σου Εἰκόνι, Παρθένε Μυροβλύτισσα. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Τέτοκας ἐν σαρκί, τὸν Ἕνα τῆς Τριάδος, Χριστὸν τὸν 

Ζωοδότην, Παρθένε Θεοτόκε, καὶ τὴν φθορὰν ἠφάνισας. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Λύτρωσιν τῶν παθῶν, λαμβάνομεν ἀπαύστως, ἐν πίστει 

προσιόντες, τῇ θείᾳ Σου Εἰκόνι, Παρθένε Μυροβλύτισσα. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς 
ἐρήμου πολίτης. 

Τὴν θείαν Σου Εἰκόνα μύρον πάλαι ἐκβλύσασαν, 
Μυροβλύτισσαν πάντες προσφυῶς ὀνομάζομεν, καὶ ταύτῃ 
προσιόντες εὐλαβῶς, πληρούμεθα ὀσμῆς πνευματικῆς, ἐξ 
αὐτῆς γὰρ τὴν Σὴν χάριν δίδως ἡμῖν, Παρθένε τοῖς βοῶσί 
Σοι· δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ Σῇ χρηστότητι, 
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου προμηθείᾳ Ἄχραντε. 
 

Ἀπόλυσις. 



[3] 
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καὶ τό Μακάριος 
ἀνήρ. Εἰς δὲ τό Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ’ καὶ 
ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος α΄. Ὢ τοῦ παραδόξου 
θαύματος. 

 Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ τὸ μύρον Χριστόν, ἐν 
σαρκὶ κυήσασα, καὶ λύσασα τῆς ἀρᾶς, φορὰν τὴν ἄσχετον, 
Εἰκόνα τὴν Ἑαυτῆς, μύρα βλυστάνειν εὐώδη ηὐδόκησεν, 
εὐφραίνοντα μυστικῶς, τῶν ἐκβοώντων ἀεὶ τὴν διάνοιαν· 
Κεχαριτωμένη χαῖρε, Κόρη Μυροβλύτισσα, ἡ παρέχουσα 
πᾶσιν, ἱλασμὸν καὶ θεῖον ἔλεος. 
 

Βαβαὶ τῆς Σῆς προμηθείας Ἁγνή! ὅτι ὥσπερ δῶρον, 
τιμαλφὲς καὶ πάντιμον, Εἰκόνα Σου τὴν σεπτήν, ἡμῖν 
δεδώρησαι, καὶ ταύτην ὑπερφυῶς, μύρου εὐώδους πηγὴν 
πάλαι ἔδειξας· ᾗ πάντες πανευλαβῶς, μετὰ σπουδῆς 
προσιόντες βοῶμέν Σοι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, Κόρη 
Μυροβλύτισσα, ἡ παθῶν δυσωδίαν, τῇ Σῇ χάριτι ἐλαύνουσα. 
 

Σκέπην Σου τὴν θείαν Ἄχραντε, Ἀσωμάτων δῆμοι, καὶ 
πιστῶν ὁμήγυρις, τιμῶμεν πανευλαβῶς, περισκεπόμενοι, τῇ 
χάριτι τοῦ σεπτοῦ, Σοῦ Μαφορίου, δι’ οὗ σκέπεις ἅπαντας, 
τοὺς πόθῳ τελοῦντας νῦν, τὴν θαυματόβρυτον ταύτην 
πανήγυριν, Σοῦ τῆς παναγίας Σκέπης, νέφη ἐκδιώκουσα, 
πειρασμῶν καὶ κινδύνων, τοῦ δολίου πολεμήτορος. 
 

Τὴν Σὴν Εἰκόνα τὴν πάνσεπτον, ἣν ἡμῶν ὁ κτίτωρ, 
Παῦλος ὁ θεόληπτος, ἐκ Βύζαντος εὐλαβῶς, ὧδε μετήνεγκε, 
κυκλοῦντες πίστει θερμῇ, τῶν μητρικῶν δωρεῶν Σου τὰς 
χάριτας, καρπούμεθα μυστικῶς, καὶ ἐν χαρᾷ Θεοτόκε 
βοῶμέν Σοι· Κεχαριτωμένη χαῖρε, Κόρη Μυροβλύτισσα, τῆς 
ἁγίας Μονῆς Σου, περιτείχισμα ἀτίνακτον. 
 

Ἕτερα Προσόμοια. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 
Ὡς πηγὴν ἁγιάσματος, καὶ ταμεῖον ἀκένωτον, Κόρη 

Μυροβλύτισσα τὴν Εἰκόνα Σου, ἡ Σὴ Μονὴ θησαυρίσασα, 
ὑμνεῖ Σου τὰ θαύματα, καὶ λαμπράν Σοι ἑορτήν, 
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συγκροτοῦσα κραυγάζει Σοι· χαῖρε Ἄχραντε, θλιβομένων 
θερμὴ παραμυθία, καὶ βεβαία προστασία, τοῦδε τοῦ κλήρου 
Σου, Δέσποινα. 
 

Οἱ ἐν πόνοις καὶ θλίψεσι, καὶ δειναῖς περιστάσεσι, Κόρη 
περιπίπτοντες τῇ Εἰκόνι Σου, πίστει θερμῇ καταφεύγοντες, 
λαμβάνουσιν ἴασιν, καὶ παθῶν ἀπαλλαγήν, καὶ εὐσήμως 
κηρύττουσι, Μυροβλύτισσα, τῆς πολλῆς εὐσπλαγχνίας Σου 
τὴν χάριν· δι’ ἧς σώζεις καὶ παρέχεις, ἑνὶ ἑκάστῳ βοήθειαν. 
 

Ἡ Μονὴ ἐπευφραίνεται, τῇ ἁγίᾳ Εἰκόνι Σου, Παύλου τοῦ 
θεόφρονος Κόρη Πάναγνε, ἣ πάλαι μύρον ἀνέβλυσε, τῇ Σῇ 
ἀγαθότητι, ἁγιάζον μυστικῶς, μοναστῶν τὴν διάνοιαν, καὶ 
ἑόρτια, ἀναμέλπει Σοὶ ᾄσματα Παρθένε, τὴν θερμήν Σου 
προστασίαν, μεγαλοφώνως κηρύττουσα.  
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον ἡ πολυτίμητος μυροθήκη, τοῦ οὐρανίου μύρου, ἡ 

Θεοτόκος Μαρία, πρὸς εὐφροσύνην μυστικήν, ἡμᾶς 
συγκαλεῖται, μητρικῇ χρηστότητι·  τὴν γὰρ Εἰκόνα Αὐτῆς, 
πᾶσι προβάλλεται, ἐξ ἧς μῦρα πάλαι ἔβλυσαν, ἐνεργείᾳ 
κρείττονι· διὸ καὶ τὴν φερώνυμον κλῆσιν, προσφόρως 
πλουτήσασα, ἁγιάζει ψυχὰς καὶ ῥώννυσι σώματα, καὶ 
δαιμονικὰς διαλύει ἐπηρείας, τῶν πίστει προσπιπτόντων, καὶ 
βοώντων ἐκ καρδίας· πανύμνητε Δέσποινα, τήνδε τὴν 
ποίμνην Σου ἄτρωτον φύλαττε, καὶ σῶζε τοὺς ὑμνοῦντάς Σε. 
 

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 
Ἀναγνώσματα. 

Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. κγ΄ 10-17). 
Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ 

ἐπορεύθη εἰς Χαῤῥάν, καὶ ἀπήντησε τόπῳ, καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· 
ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος. Καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ 
ἔθηκε πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, 
καὶ ἐνυπνιάσθη. Καὶ ἰδοὺ κλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ γῇ, ἧς ἡ 
κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ 
ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ’ αὐτὴν ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο 
ἐπ· αὐτῆς, καὶ εἶπεν: Ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, 
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καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ’ 
αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἔσται τὸ 
σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς, καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ 
Θάλασσαν, καὶ Λίβα, καὶ Βοῤῥᾶν, καὶ ἐπὶ Ἀνατολάς· καὶ 
ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ τῷ 
σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ 
ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν 
ταύτην, ὅτι οὐ μὴ σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ ποιήσαι με πάντα 
ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου 
αὐτοῦ, καὶ εἶπεν: Ὅτι ἔστι Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ 
οὐκ ᾔδειν, Καὶ ἐφοβήθη καὶ εἶπεν  Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος 
οὗτος! οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾿ ἤ οἶκος Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ πύλη 
τοῦ οὐρανοῦ. 
 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. μγ΄ 27, Μδ΄, 1-
4). 

Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπεκεῖνα, 
ποιήσουσιν οἱ Ἱερεῖς ἐπὶ τὰ θυσιαστήριον τὰ ὁλοκαυτώματα 
ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, 
λέγει Κύριος Κύριος. Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 
πύλης τῶν Ἁγίων τῆς ἐξωτέρας, τῆς βλεπούσης κατὰ 
ἀνατολάς· καὶ αὕτη ἧν κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με: 
Ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς 
οὐ μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, 
εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη. Διότι ὁ 
ἡγούμενος οὗτος κάθηται ἐπ’ αὐτήν, τοῦ φαγεῖν ἄρτον. Κατὰ 
τὴν ὁδὸν τοῦ Αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν 
ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς 
πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν, κατέναντι τοῦ οἴκου· καὶ εἶδον, καὶ 
ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου. 
 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. θ΄ 1). 
Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ ὑπήρεισε στύλους 

ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, καὶ ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα 
τὸν ἑαυτῆς οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. 
Ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ 
κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα, λέγουσα: Ὅς ἐστιν ἄφρων, 
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ἐκκλινάτω πρός με. Καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν : Ἔλθετε, 
φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν. 
Ἀπολείπετε ἀφροσύνην, καὶ ζήσεσθε, καὶ ζητήσατε φρόνησιν, 
ἵνα βιώσητε, καὶ κατορθώσητε σύνεσιν ἐν γνώσει. Ὁ 
παιδεύων κακούς, λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν. Ἐλέγχων δὲ τὸν 
ἀσεβῆ, μωμήσεται ἑαυτόν, οἱ γὰρ ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ 
μώλωπες αὐτῷ. Μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· 
ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ 
σοφώτερος ἔσται, γνωρίζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ 
δέχεσθαι. Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου· καὶ βουλὴ Ἁγίων 
σύνεσις, τὸ δὲ γνῶναι νόμον, διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. Τούτῳ 
γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ προστεθήσεταί σοι 
ἔτη ζωῆς. 
 

Εἰς τήν Λιτήν. Ἦχος α΄. 
Ἡ τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ, ἁγιόφθογγος ῥῆσις, 

ἐμφανῶς πληροῦται Παρθένε, ἐν τῇ προσκυνήσει τῆς θείας 
Εἰκόνος Σου· ταύτῃ γὰρ προσπίπτοντες, τὸ πρόσωπόν Σου 
λιτανεύομεν, καὶ τῶν θείων Σου δόσεων, τὰς ἀποῤῥοίας 
κομιζόμεθα, καὶ δι’ αὐτῆς ἀναγόμενοι, τῇ ἡλιομόρφῳ Σου 
ὄψει, εὐλαβῶς βοῶμεν· Μυροβλύτισσα Κόρη, ῥύου ἡμᾶς τῆς 
τῶν παθῶν δυσωδίας, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς δεόμεθα, 
προσφέρειν Κυρίῳ, ὡς ὀσμὴν εὐωδίας, βίου καθαρότητα, 
πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Ἦχος β΄. 
Ὡς κιβωτὸν ἁγιάσματος, καὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς Σου προνοίας, 

ἀσφαλὲς ἐχέγγυον, τὴν παναγίαν Εἰκόνα Σου, ὁ θεοφόρος 
Παῦλος, ἐκ Βυζαντίου πάλαι μετήνεγκε, Θεοτόκε Παρθένε· 
καὶ ἐξαιρέτως ταύτην ἐχαρίτωσας, τῇ τοῦ μύρου ἐκβλύσει, καὶ 
τῇ σωτηρίῳ προϊούσῃ ἐνεργείᾳ, τῇ Σῇ ἐπισκιάσει· πᾶσι γὰρ 
παρέχει, ἐν ἀνάγκαις βοήθειαν, καὶ ψυχικῶν παθῶν λύει 
ζόφον, καὶ χαρᾶς πληροῖ τοὺς βοῶντας· χαῖρε Κεχαριτωμένη 
Μυροβλύτισσα Παρθένε, τὸ μέγα ἡμῶν προσφύγιον. 

Ἦχος γ΄. 
Ὡς λαβὶς πυρίμορφος, ἡ Σὴ Εἰκὼν ἡμῖν δέδοται, Θεοτόκε 

Μυροβλύτισσα· τῷ νοητῷ γὰρ ἄνθρακι τῆς Σῆς προμηθείας, 
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τὰ φρυγανώδη σκάνδαλα φλέγονται, καὶ ἀκαθάρτων 
πνευμάτων ὁ ἑσμός, πόῤῥω ἀπελαύνεται, τῇ ἐκλάμψει τῆς 
ἰσχύος Σου· καὶ τῇ μυστικῇ εὐωδίᾳ τῆς Σῆς ἐπισκιάσεως, ἡ 
παροῦσα ποίμνη Σου, ὡς εὐκληματοῦσα ἄμπελος, ἀρετῶν 
τοὺς βότρυας προσάγει, τῷ γεωργῷ τῶν ψυχῶν καὶ Σωτῆρι 
ἡμῶν, τῷ διὰ Σοῦ παρέχοντι ἡμῖν, πταισμάτων συγχώρησιν. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος δ΄. 
Χαρίτων θείων θησαυρόν, καὶ οὐρανίων ἀρωμάτων τὴν 

ὀσμήν, ἡμῖν ἀεὶ παρέχεις, ὑπερδεδοξασμένη Παρθένε, 
Θεοτόκε Μυροβλύτισσα· διὸ ἡ τοῦ Ὁσίου Παύλου Μάνδρα, 
τῇ θαυμαστῇ ἐμφερείᾳ τῆς παναγίας Σου μορφῆς, πίστει 
προσπίπτουσα, εὐφροσύνως βοᾷ Σοι· χαῖρε Κεχαριτωμένη, 
ἡ πάσης χαρᾶς πρόξενος, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων, τὸν 
ἀρχηγὸν γὰρ τῆς ζωῆς, ὑπὲρ φύσιν κυήσασα, τὴν τοῦ 
θανάτου λύπην ἠφάνισας, καὶ πᾶσι βλυστάνεις, κρουνοὺς 
οἰκτιρμῶν, καὶ θείαν ἀγαλλίασιν. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. 
Τὸ α’ Ἀναστάσιμον ἐκ τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἤχου.  
Καὶ τὰ ἑξῆς Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Εἰκόνος. Ἦχος πλ. α΄. 

Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις, Θεογεννῆτορ ἁγνή, ἡ μυροθήκη τοῦ σεπτοῦ 

ἁγιάσματος, ἡ στάμνος ἡ μανναδόχος, μανναδοτοῦσα ἡμῖν, 
γλυκασμὸν τῆς θείας ἀγαθότητος, καθέδρα πυρίμορφος, τοῦ 
Δεσπότου τῆς κτίσεως, ζωῆς τὸ μύρον, τὸν Χριστὸν 
σωματώσασα, καὶ τὴν κρείττονα, ὀσμὴν πᾶσι παρέχουσα, 
Δέσποινα Μυροβλύτισσα, ἡμῶν ἡ βοήθεια, ἡ τὴν δυσώδη 
μανίαν, τὴν καθ’ ἡμῶν τοῦ ἀλάστορος, διώκουσα πόῤῥω, καὶ 
παρέχουσα τοῖς πᾶσι, χάριν καὶ ἔλεος. 
 

Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 
γενεᾷ. 

Χαίροις, Παρθενομῆτορ ἁγνή, ἡ χαριτώσασα τὴν θείαν 
Εἰκόνα Σου, τοῦ μύρου τῇ ἀναβλύσει, ἐπισκιάσει τῆς Σῆς, 
ἀγλαΐας Κόρη καὶ χρηστότητος· ᾗ πίστει προσπίπτοντες, 
θείαν χάριν λαμβάνομεν, καὶ ἀκαθάρτων, λογισμῶν τοῦ 
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ἀλάστορος, ἐκκαθαίρομεν, καὶ ψυχὴν καὶ διάνοιαν, Δέσποινα 
Μυροβλύτισσα, τοῦ Ἄθω ἀντίληψις, καὶ τῆς παρούσης Σου 
Μάνδρας, περιφανὲς καταφύγιον· ᾗ δίδου εἰρήνην, Θεοτόκε 
οὐρανόθεν, καὶ θεῖον ἔλεος. 
 

Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 

Χαίρων, ἐκ Βυζαντίου ποτέ, ὁ θεῖος Παῦλος ὁ θεόφρων 
θεράπων Σου, μετήγαγεν ἐν τῷ Ἄθῳ, ὡς θησαυρὸν ἀληθῆ, 
τῆς Σῆς ἐμφερείας τὸ ἐκτύπωμα· διὸ μεγαλύνομεν, τὴν 
πολλήν Σου χρηστότητα, ὅτι οὐ παύεις, τῇ Σῇ ποίμνῃ 
παρέχουσα, τὰς πλουσίας Σου, δωρεάς τε καὶ χάριτας, 
Δέσποινα Μυροβλύτισσα, πηγὴ ἀνεξάντλητος, ἀγαλλιάσεως 
θείας, καὶ οἰκτιρμῶν καὶ χρηστότητος, ἡ πᾶσιν αἰτοῦσα, 
σωτηρίαν καὶ εἰρήνην, καὶ θεῖον ἔλεος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τὸ μύρον τῆς χάριτος, ὡς ἐλέους θεῖον ῥεῖθρον, ἡ Σὴ 

Εἰκὼν πηγάσασα, τὴν Σὴν ποίμνην εὔφρανε, Θεοτόκε 
πανύμνητε· τῇ γὰρ θείᾳ νεύσει Σου, ἐκ τῆς Μυρελαίου Μονῆς 
μετήχθη, ἐκφαίνουσα προφανῶς, τῶν μητρικῶν Σου 
οἰκτιρμῶν τὰ σπλάγχνα, καὶ τῆς πρὸς ἡμᾶς κηδεμονίας τὸν 
θησαυρόν. Καὶ νῦν Κόρη Μυροβλύτισσα, ἀπέλασον ἀφ’ 
ἡμῶν τὴν τῶν παθῶν δυσωδίαν, καὶ ὁδήγει ἡμᾶς, πρὸς ὁδὸν 
σωτηρίας, ὡς προστασία ἡμῶν καὶ ἔφορος. 
 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς 
ἐρήμου πολίτης. 

Τὴν θείαν Σου Εἰκόνα μύρον πάλαι ἐκβλύσασαν, 
Μυροβλύτισσαν πάντες προσφυῶς ὀνομάζομεν, καὶ ταύτῃ 
προσιόντες εὐλαβῶς, πληρούμεθα ὀσμῆς πνευματικῆς, ἐξ 
αὐτῆς γὰρ τὴν Σὴν χάριν δίδως ἡμῖν, Παρθένε τοῖς βοῶσί 
Σοι· δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ Σῇ χρηστότητι, 
δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου προμηθείᾳ Ἄχραντε. 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Καθίσματα Ἀναστάσιμα τοῦ 
Ἤχου. 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον 
Σου, Σωτήρ. 

Τὴν θείαν Σου μορφήν, ἐν Εἰκόνι ὁρῶντες, πληρούμεθα 
Ἁγνή, φωτισμοῦ οὐρανίου, καὶ θείαν ἀγαλλίασιν, ἐξ αὐτῆς 
κομιζόμεθα, καὶ ὀσμὴν ζωῆς, τῶν μυστικῶν δωρεῶν Σου, 
Μυροβλύτισσα, ὑμνολογοῦντες Παρθένε, τὰ θεῖά Σου 
θαύματα. 

Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

Μύρον εὔοσμον, τῆς Σῆς προνοίας, πάλαι ἔβλυσε, τῇ 
χάριτί Σου, ἐκ τῆς Ἁγίας Εἰκόνος Σου ἄἌραντε, καθαγιάζον 
ἡμῶν τὰ νοήματα, καὶ ἀπελαῦνον δυσώδη παθήματα, Κόρη 
Πάναγνε, ᾗ πίστει θερμῇ ἱστάμενοι, πληρούμεθα ὀσμῆς τῆς 
ὑπὲρ ἔννοιαν. 

Καὶ νῦν. Ὅμοιον. 
Χαίρων ἤνεγκεν, ἐκ Βυζαντίου, ὁ πανόσιος, Παῦλος 

Παρθένε, τὴν ἁγίαν Σου Εἰκόνα καὶ πάντιμον, ἣ 
Μυροβλύτισσα ὤφθη καὶ εὔφρανε, ταῖς μυστικαῖς ἐπομβρίαις 
τὴν ποίμνην Σου· ὅθεν μέλποντες, Παρθένε τὰ μεγαλεῖά Σου, 
κηρύττομεν θαυμάτων Σου τὸ μέγεθος. 
 

Μετὰ τὸ Πολυέλεον, εὐθὺς τὰ Εὐλογητάρια. Αἴτησις παρὰ 
τοῦ Ἱερέως καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου χῦμα. Εἶτα, τὸ Κάθισμα 
τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου, Σωτήρ. 

Τὸ μύρον τῆς ζωῆς, σωματώσασα Κόρη, ἀρώμασι τῆς 
Σῆς, μητρικῆς προμηθείας, μυρίζεις τὰς ψυχὰς ἡμῶν, καὶ τὰ 
πρόσωπα Ἄχραντε, Μυροβλύτισσα, εὐλογημένη Μαρία, ὅτι 
ἔβλυσας, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου πάλαι, τὸ μύρον τῆς χάριτος. 
(Δίς). 
 

Τὰ Ἀντίφωνα τοῦ Ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ Ἐωθινοῦ 
Εὐαγγελίου. 
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Εἶτα, οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ’ , ὁ 
Σταυροαναστάσιμος εἰς β’, καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου 
δύο εἰς η’. 

Ὁ α’ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Μυροβλύτισσα Παρθένε, 
χαῖρε. Γερασίμου. 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Μαρία Πανάχραντε, τῶν Προφητῶν περιήχημα, ἁγνὴ 

Μυροβλύτισσα, λόγον μοι δώρησαι, ἵνα μέλπω Σου, τὰ θεῖα 
μεγαλεῖα, καὶ μύρου τὴν ἔκβλυσιν, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου. 
 

Ὑπὲρ τὰ ἀρώματα, τὰ αἰσθητὰ ὤφθη Πάναγνε, τὸ μύρον ὃ 
ἔβλυσεν, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου· ὅθεν μέλπομεν, τὸ ξένον τοῦτο 
θαῦμα, καὶ πίστει κηρύττομεν, τὰ Σὰ θαυμάσια. 
 

Ῥυπῶσαν ἐκκάθαρον, τῇ εὐωδίᾳ τοῦ μύρου Σου, τῇ Σῇ 
ἀγαθότητι, ὡς Μυροβλύτισσα, τὴν καρδίαν μου, Παρθένε 
Θεοτόκε, καὶ σκεῦός με ἔργασαι, ὀσμῆς τῆς κρείττονος. 
 

Ὁ Παῦλος ὁ Ὅσιος, ὡς θησαυρὸν πολυτάλαντον, τὴν 
θείαν Εἰκόνα Σου, ἐκ Βυζαντίου Ἁγνή, ὧδε ἤγαγεν, ᾗ πίστει 
προσιόντες, λαμβάνομεν πάντοτε, χάριν καὶ ἴασιν. 
 

Ὁ β’ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Ὑμνῶ Παρθένου τὰ 
μεγαλεῖα. Γερασίμου. 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 
Ὑπερφυῶς τὸν Ποιητὴν κυήσασα, δίχα τροπῆς καὶ 

φυρμοῦ, Κεχαριτωμένη, μόνη Παντευλόγητε, ὑπερφυῶς 
ἐδόξασας, τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα, πηγὴν γὰρ ταύτην 
ἀνέδειξας, μύρου πανευώδους Πανύμνητε. 
 

Μνήμην καινὴν χρεωστικῶς κροτοῦμέν Σοι, Θεογεννῆτορ 
ἁγνή, εἰς τιμὴν καὶ δόξαν, τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου, καὶ ταύτῃ 
καινὰ ᾄσματα, ἀναμέλπομεν Κόρη, μεγαλοφώνως βοῶντές 
Σοι· χαῖρε Μαριὰμ Μυροβλύτισσα. 
 

Νομίμων δίχα φυσικῶν ἐκύησας, τὸν Νομοδότην Θεόν, 
καὶ θεσμῶν Παρθένε, πόῤῥω τῶν τῆς φύσεως, βλυστάνειν 
τὴν Εἰκόνα Σου, μύρον ἔνευσας πάλαι, εἰς ἀληθῆ ἀγαλλίασιν, 
τῶν εἰλικρινῶς δοξαζόντων Σε. 
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Ὡς ἧκε πάλαι ἡ Εἰκών Σου Ἄχραντε, ἐκ Μυρελαίου 
Μονῆς, χερσὶ ταῖς ὁσίαις, Παύλου τοῦ δομήτορος, πηγὴ 
χαρᾶς γεγένηται, τῇ παρούσῃ Σου ποίμνῃ, καὶ εὐφροσύνης 
παραίτιος, τῇ ἐπισκιάσει τῆς δόξης Σου. 
 

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
Βασίλειον πόλιν εἶχε πάλαι, ἀνάκτορον Κόρη μυστικόν, 

Εἰκών Σου ἡ ὑπέρτιμος, νῦν δὲ ἅγιον σκήνωμα, ταύτην τὴν 
θείαν Μάνδραν Σου, πηγὴν χαρίτων πηγάζουσα. 
 

Λαμπὰς ὡς ἀείφωτος ὁρᾶται, Παρθένε ἐν ταύτῃ τῇ Μονῇ, 
Παύλου τοῦ θεομάκαρος, Εἰκών Σου ἡ ὑπέρτιμος, μύρον 
καινὸν πηγάσασα, νεύσει τῇ Σῇ Μυροβλύτισσα. 
 

Ὑμνοῦμεν τὴν δόξαν Σου Παρθένε, κηρύττομεν στόματι 
λαμπρῷ, τὴν πρὸς ἡμᾶς Σου εὔνοιαν, ὅτι ὡς πλοῦτον 
ἄσυλον, μύρον ἡμῖν ἐκβλύσασαν, τὴν Σὴν Εἰκόνα 
δεδώρησαι. 
 

Τὸ μύρον ὃ ἔβλυσε τὸ πάλαι, Εἰκών Σου κηρύττει 
ἐμφανῶς, τὰς τῆς κηδεμονίας Σου, πλουσίας ἡμᾶς χάριτας· 
διό Σὲ Μυροβλύτισσα, μεγαλοφώνως γεραίρομεν. 
 

Ἕτερος. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
Πρὸς ἀγάπην τὴν θείαν, τοῦ Σοῦ Υἱοῦ Ἄχραντε, ἅπαντας 

ἡ ὄψις ἀνάγει, ἡ τοῦ προσώπου Σου, ἐν τῇ Εἰκόνι τῇ Σῇ, καὶ 
συγκινεῖ πάντας κράζειν· χαῖρε Μυροβλύτισσα, ἡμῶν 
ἑδραίωμα. 
 

Ἀναφθέντες τῷ πόθῳ, τῶν πρὸς ἡμᾶς Ἄχραντε, θείων 
δωρεῶν Σου ὁσῶραι, πίστει ἱστάμεθα, ἐν τῇ Εἰκόνι τῇ Σῇ, καὶ 
εὐλαβῶς ἐκβοῶμεν· χαῖρε Μυροβλύτισσα, ἡμῶν βοήθεια. 
 

Ῥαντισμῷ τοῦ ἀΰλου, ὡς ἀληθῶς μύρου Σου, πλῦνον τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν Κόρη, καὶ ταύτας λεύκανον, ὑπὲρ χιόνα Ἁγνή, 
ὡς ἂν Χριστῷ ἐποφθῶμεν, σκεύη καθαρώτατα, βίου 
ὀρθότητι. 
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Θαυμαστῶς ἐδοξάσθη, ἡ Σὴ μορφὴ Ἄχραντε, καὶ 
θαυματουργεῖ καθ’ ἑκάστην, τοῖς ταύτῃ σπεύδουσι, δαιμόνων 
λύει γάρ, τὰς πονηρὰς ἐπινοίας, καὶ εἰρήνην δίδωσι, καὶ θεῖον 
ἔλεος. 
 

Τὸ Κοντάκιον καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Ἤχου χῦμα. 
Εἶτα, τὸ Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν 

Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα καὶ θαυμαστήν, Μυροβλύτισσα 

Κόρη Μῆτερ Θεοῦ, ὡς μέγα κειμήλιον, καὶ ἁγίασμα ἔνθεον, 
κατέχοντες ἐκ ταύτης, τὰς δόσεις λαμβάνομεν, ἁγίων 
δωρημάτων, καὶ θείων δυνάμεων, χαῖρε Σοι βοῶντες, 
Θεοτόκε Παρθένε, προστάτις καὶ ἔφορος, καὶ ταχεῖα 
ἀντίληψις, τῆς Σῆς ποίμνης Πανύμνητε· ᾗ δίδου οὐρανόθεν 
ἀεί, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ θεῖον ἔλεος, ὡς ἂν πάσης μανίας, τοῦ 
ὄφεως ῥύηται. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 
 

ᾨδὴ δ΄. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 
Ἴδε Θεοτόκε Μῆτερ Ἁγνή, ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν Ἄχραντε, 

τῶν ἱκετῶν Σου, παρεστώτων εὐλαβῶς, πρὸ τῆς σεπτῆς 
Εἰκόνος Σου, καὶ ἐκδεχομένων τὴν χάριν Σου. 
 

Σκήνωμα καὶ σκεῦος περιφανές, ὤφθη τῶν ἀΰλων 
χαρίτων Σου, τῇ Σῇ προνοίᾳ, ἡ Εἰκών Σου ἀληθῶς, Παρθένε 
Μυροβλύτισσα, ταύτῃ τῇ σεπτῇ κληρουχίᾳ Σου. 
 

Σύντριψον ἐν τάχει τὸν δυσμενῆ, καθ’ ἡμῶν Ἁγνὴ 
ὠρυόμενον, καὶ τὴν Μονήν Σου, ταύτην φύλαττε ἀεί, Παρθένε 
Μυροβλύτισσα, πίστει προσιοῦσαν τῇ σκέπῃ Σου. 
 

Ἄφραστος ὁ τόκος Σου πέλει Ἁγνή, τὸν Θεὸν τῶν ὅλων 
γὰρ τέτοκας, καὶ ἡ τοῦ μύρου, ἔκβλυσις ἡ θαυμαστή, ἐκ τῆς 
σεπτῆς Εἰκόνος Σου, λόγων ἑρμηνείαν ὑπέρκειται. 
 

Ἕτερος. Σύ μου ἰσχύς. 
Ἐκ τῆς Μονῆς, τοῦ Μυρελαίου ἐλήλυθεν, οἷα πλοῦτος, τῆς 

Σῆς ἀγαθότητος, Θεογεννῆτορ ἡ Σὴ Εἰκών, ταύτῃ τῇ Μονῇ 
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Σου, χαρᾶς πληροῦσα καὶ χάριτος, ἡμῶν τὰς διανοίας, καὶ 
διώκει τὴν λύπην, καὶ δαιμόνων ἐκλύει πᾶν σκάνδαλον. 
 

Νῦν ἡ Μονή, Ὁσίου Παύλου ἀγάλλεται, τῇ ἐκφάνσει, τῶν 
πολλῶν χαρίτων Σου, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου τῆς σεπτῆς, ἣν 
περικυκλοῦσα, μετ’ εὐφροσύνης κραυγάζει Σοι· μὴ παύσῃ 
Θεοτόκε, Μυροβλύτισσα Κόρη, περιέπειν ἡμᾶς τοὺς 
ὑμνοῦντάς Σε. 
 

Ὁ θησαυρός, τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἑκάστοτε, οἷα ῥεῖθρον, 
πρόεισιν ἀκένωτον, ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου μυστικῶς, καὶ ἄρδει 
καὶ τέρπει, ταύτην τὴν ποίμνην Σου Ἄχραντε, πιστῶς Σοι 
ἐκβοῶσαν· χαῖρε χαρᾶς δοχεῖον, Μυροβλύτισσα Κόρη 
Πανύμνητε. 
 

Ὕμνον Ἁγνή, εὐχαριστίας Σοι ᾄδομεν, ἀνυμνοῦντες, τὰ 
πολλά Σου θαύματα, καὶ ἀντιλήψεις τὰς πολλαπλάς, περὶ τῆς 
Σῆς ποίμνης, ὅτι προφθάνεις ἑκάστοτε, καὶ σώζεις ἐκ 
κινδύνων, καὶ παθῶν ἀκαθάρτων, τοὺς φωνοῦντας Παρθένε 
τὴν κλῆσίν Σου. 
 

ᾨδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Πηγὴν ἁγιάσματος, καὶ μύρον εὐωδέστατον, ἔβλυσε τὸ 

πάλαι ἡ Εἰκών Σου· νῦν δὲ παρέχει ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, 
τὴν ὀσμὴν τῆς κρείττονος ζωῆς, καὶ τῆς Σῆς χρηστότητος, 
Θεοτόκε τὴν εὔπνοιαν. 
 

Ἀφράστως κυήσασα, τὸν Ποιητὴν τῆς κτίσεως, ἄφραστα 
τὰ Σὰ πέλει Παρθένε· διὸ ὑμνοῦμεν τὰ μεγαλεῖά Σου, ἅπερ ὁ 
τῶν ὅλων Βασιλεύς, Κόρη Σοι ἐποίησεν, εἰς πιστῶν 
περιποίησιν. 
 

Ῥυπῶντας τῷ πνεύματι, νοσοῦντας δὲ τῷ σώματι, Κόρη 
ἐκκαθαίρει καὶ ἰᾶται, ἡ προϊοῦσα ἐκ τῆς Εἰκόνος Σου, χάρις 
ὥσπερ ῥείθρον μυστικόν· ὅθεν Μυροβλύτισσα, ἀνυμνοῦμεν 
τὴν δόξαν Σου. 
 

Θεὸν σωματώσασα, ὑπερφυῶς Πανάμωμε, ἔσωσας ἡμᾶς 
ἐκ τῆς κατάρας· καὶ νῦν κινδύνων καὶ πάσης θλίψεως, σῶζε 
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καὶ συντήρει ἀσινεῖς, τοὺς πιστῶς προσπίπτοντας, τῇ ἁγίᾳ 
Εἰκόνι Σου. 
 

Ἕτερος. Ἵνα τί με ἀπώσω. 
Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα, οἷάπερ ταμεῖον καὶ στήλην 

θεόγραφον, τῆς Σῆς προμηθείας, ἐκ τῆς πόλεως πάλαι τοῦ 
Βύζαντος, Παῦλος ὁ θεόφρων, μετήγαγε χερσὶν ὁσίαις, τῇ 
παρούσῃ σου ποίμνῃ Πανάμωμε. 
 

Ἀνωτέρα κινδύνων, καὶ ἐπηρειῶν ποικίλων τοῦ ὄφεως, 
ἐμφανῶς ὁρᾶται, ἡ παροῦσά Σου ποίμνη Πανύμνητε, τῇ Σῇ 
προστασίᾳ· ὅθεν ἀπαύστως μεγαλύνει, Μυροβλύτισσα Κόρη 
τὴν χάριν Σου. 
 

Μυριώνυμε Κόρη, Κεχαριτωμένη Παρθένε Πανύμνητε, 
ἀκενώτου μύρου, μυροθήκη ζωῆς πολυτίμητε, ἐκ τῆς 
δυσωδίας, τῶν ἀκαθάρτων νοημάτων, καὶ παθῶν τὴν ψυχήν 
μου καθάρισον. 
 

Ἐκ γαστρός Σου ἀχράντου, σάρκα προσλαβὼν Χριστὸς ὁ 
Φιλάνθρωπος, τῆς ζωῆς τὸ μύρον, κενωθὲν ἀκενώτως δι’ 
ἔλεος, θείαν μυροθήκην, ὑπερφυῶς Σε χαρισμάτων, Θεοτόκε 
Παρθένε ἀνέδειξε. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 
Ἐκ Βυζαντίου μετήνεκται, Εἰκών Σου ἡ σεπτὴ 

Μυροβλύτισσα, ᾗ προσερχόμενοι, μετ’ εὐλαβείας βοῶμέν 
Σοι· δίδου ἡμῖν Παρθένε, τὴν Σὴν ἀντίληψιν. 
 

Νόσων παντοίων ἀπάλλαττε, καὶ πάσης ἐπηρείας καὶ 
θλίψεως, τοῦ παναλάστορος, ὦ Μυροβλύτισσα Δέσποινα, 
τοὺς ἐν τῇ Μάνδρᾳ ταύτῃ, ὑμνολογοῦντάς Σε. 
 

Ἔῤῥει ἡ χάρις Σου ἄνωθεν, Εἰκόνι Σου τῇ θείᾳ 
Πανάχραντε· ὅθεν ἀνέβλυσε, μύρον εὐῶδες καὶ κέκληται, 
προσφόρως Ἀειπάρθενε, Μυροβλύτισσα. 
 

Χαρᾶς πληροῦται τῆς κρείττονος, Μονὴ Ἁγίου Παύλου 
κατέχουσα, ὥσπερ διάδημα, τὴν Σὴν Εἰκόνα τὴν πάντιμον, 
Παρθένε Θεοτόκε, τὴν Μυροβλύτισσαν. 
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Ἕτερος. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 
Γεώργιον νοητόν, ταύτην τὴν Μάνδραν ἀνάδειξον, τὰ ἄνθη 

τῶν ἀρετῶν, τῷ Υἱῷ Σου φέρουσαν, Κόρη Μυροβλύτισσα, 
πόθῳ προσκυνοῦσαν, τὴν ὑπέρτιμον Εἰκόνα Σου. 
 

Ἀγγέλων ἡ χαρμονή, καὶ τῶν ἀνθρώπων βοήθεια, καὶ 
κλήρου Σου τοῦ σεπτοῦ, μέγα καταφύγιον, Κόρη 
Παντευλόγητε, βοήθει ἀπαύστως, τοῖς φωνοῦσί Σου τὸ 
ὄνομα. 
 

Λυχνία φωτοειδής, ἡ Σὴ Εἰκὼν ἡ ὑπέρτιμος, ὁρᾶται ὡς 
ἀληθῶς, ἐν ταύτῃ τῇ Μάνδρᾳ Σου, Κόρη Μυροβλύτισσα, 
ἡμῶν τὰς αἰσθήσεις, θείῳ φέγγει καταυγάζουσα. 
 

Ἐκκέχυται μυστικῶς, χάρις ἐξαίρετος Πάναγνε, Εἰκόνι Σου 
τῇ σεπτῇ, ἐκ τῆς Σῆς χρηστότητος· ὅθεν τοῖς ἀρώμασι, τῆς 
Σῆς εὐσπλαγχνίας, κατευφραίνει τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
Τῇ Σῇ Εἰκόνι ἣν καλοῦμεν Μυροβλύτισσαν, ὡς 

ἀναβλύσασαν τὸ πάλαι μύρον ἅγιον, καταφεύγομεν Παρθένε 
μετ’ εὐλαβείας, ἀλλ’ ὡς μύρον τὸ ἀκένωτον πηγάσασα, 
δυσωδίας ἀκαθάρτων παθῶν λύτρωσαι, τοὺς βοῶντάς Σοι· 
Χαῖρε πάντων προσφύγιον. 

Ὁ Οἶκος. 
Ἄγγελοι ἀοράτως, καὶ ἡμεῖς μετὰ φόβου, τῇ Σῇ νῦν 

παρεστῶτες Εἰκόνι, ὑμνοῦμέν Σου τὴν χάριν Ἁγνή, καὶ τὰ 
πολλά Σου θαύματα κηρύττομεν· δι’ ὧν ἐκ πάσης θλίψεως, 
ἀεὶ λυτροῦσαι τοὺς βοῶντας· 

Χαῖρε, δι’ ἧς ἡ φθορὰ νεκροῦται·  
χαῖρε,  δι’ ἧς ὁ Ἀδὰμ ζωοῦται. 
Χαῖρε, μυροθήκη σεπτοῦ ἁγιάσματος· 
χαῖρε,  φωτοφόρε καθέδρα τοῦ Πλάσαντος. 
Χαῖρε, ὄρος ἀλατόμητον, ὃ προεῖδε Δανιήλ·  
χαῖρε   γῆ θεογεώργητος, ἣν προγράφει Ἰωήλ. 
Χαῖρε, ὅτι βλυστάνεις μύρον εὔοσμον θεῖον·  
χαῖρε,  ὅτι ἐλαύνεις ἐξ ἡμῶν ἅπαν χεῖρον. 
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Χαῖρε, Μονῆς ἡμῶν περιτείχισμα·  
χαῖρε,  παντὸς τοῦ Ἄθωνος στήριγμα. 
Χαῖρε, ἁγνὴ Μυροβλύτισσα Κόρη·  
χαῖρε,  ψυχῆς τῆς ἐμῆς θεία ῥώμη. 
Χαῖρε πάντων προσφύγιον. 

 

Συναξάριον.  

Πρῶτον λέγομεν τὸ τοῦ Μηναίου, καὶ εἶτα τὸ ἑξῆς: 

Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ ἀνάμνησις τῆς 
ἐλεύσεως ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων εἰς τὴν Ἱερὰν 
Μονὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου, ἐκ τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτῆς Ὁσίου 
Παύλου, τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς Μυροβλυτίσσης.  

Στίχοι· 
Μύρῳ νοητῷ Μυροβλύτισσα Κόρη, 
εὔφρανον ἡμῶν τὰς τῆς ψυχῆς αἰσθήσεις. 
Μελιηδέσιν ὕμνοις Ματρὸς Θεοῖο λιγαίνω κῦδος. 
Ταῖς τῆς Παναχράντου Μητρός καὶ πάντων τῶν 

Ἁγίων, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Ἀναφαίρετον πλοῦτον πάλαι ἐκέκτητο, τὸ Σὸν ἐκτύπωμα, 

ἡ Μυρελαίου Μονή, ἀλλὰ θείᾳ νεύσει Σου, τοῦτο ηὐδόκησας, 
ἐλθεῖν Δέσποινα, ταύτῃ τῇ θείᾳ Μάνδρᾳ Σου, ἡμῖν βλύζον 
θεῖα μύρα. 
 

Ἱλαστήριον, καὶ μέγα καταφύγιον καὶ παραμύθιον, Ὁσίου 
Παύλου Μονή, τὴν θείαν Εἰκόνα Σου, κέκτηται Πάναγνε· διὸ 
ᾄσματα, εὐχαριστίας ᾄδει Σοι, Μυροβλύτισσα Παρθένε. 
 

Ῥυπωθέντα με τοῖς ἀκαθάρτοις πάθεσι ψυχῇ καὶ σώματι, 
δι’ ἀφροσύνην πολλήν, ἀπόπλυνον δέομαι, ῥείθροις ἐλέους 
Σου, ἵνα μέλπω Σου, τὰ ὑπὲρ νοῦν θαυμάσια, Μυροβλύτισσα 
Παρθένε. 
 

Ἐπιφάνηθι ἐν ἀοράτοις ὄψεσι Παρθένε Ἄχραντε τοῖς 
παρεστῶσι πιστῶς, τῇ θείᾳ Εἰκόνι Σου, καὶ τούτοις πάρεχε, 
ὡς Φιλάγαθος, χαρὰν καὶ φῶς οὐράνιον, καὶ παθῶν τὴν 
θεραπείαν. 
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Γαληνόμορφος καὶ πλήρης ἀγαθότητος ἡ ὑπερκόσμιος, 
τοῦ Σοῦ προσώπου μορφή, ὁρᾶται Πανάχραντε, ἐν τῇ Εἰκόνι 
Σου, μέλι στάζουσα, τῆς μητρικῆς Σου χάριτος, καὶ 
χρηστότητος σταγόνας. 
 

Ἕτερος. Παῖδες Ἑβραίων. 
Ἴδε ἐν ὄμματι εὐσπλάγχνῳ, Μυροβλύτισσα τοὺς πίστει 

παρεστῶτας, ἐν Εἰκόνι τῇ Σῇ, καὶ τούτων τὰς αἰτήσεις, 
πλήρου ὡς Μήτηρ εὔσπλαγχνος, τοῦ Σωτῆρος τῶν 
ἁπάντων. 
 

Ἅπας προστρέχων μετὰ πόθου, Μυροβλύτισσα τῇ θείᾳ 
Σου Εἰκόνι, εὐφροσύνης πολλῆς, πληροῦται τῇ καρδίᾳ· Σὺ 
γὰρ παρέχεις ἅπασι, δωρεὰς ζωοδορήτους. 
 

Γέρας καὶ στήριγμα καὶ κῦδος, Μυροβλύτισσα τὴν θείαν 
Σου Εἰκόνα, θησαυρίζει Μονή, ἡ τοῦ Ὁσίου Παύλου· διὸ καὶ 
ἐν Σοὶ γάνυται, καὶ χορεύει τῇ Σῇ δόξῃ. 
 

Ἔσχες ἐν μήτρᾳ ἀποῤῥήτως, σωματούμενον τὸν Κτίστην 
τῶν ἁπάντων, Ὃν δυσώπει Ἁγνή, ῥυσθῆναί με μανίας, τῆς 
τοῦ δολίου δράκοντος, τῆς δεινῶς με τυραννούσης. 
 

ᾨδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 
Εἶχε μὲν Μονὴ τοῦ Μυρελαίου, Εἰκόνα Σου Θεοτόκε τὴν 

ὑπέρτιμον, ἅγιον ἀνάδημα, καὶ θεῖον ἐντρύφημα· νῦν δὲ 
ταύτην κατέχουσα, Ὁσίου Παύλου Μονή, σκιρτᾷ τοῖς 
θαυμασίοις Σου Κόρη, καὶ δοξολογεῖ Σε, εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 
 

Ῥῦσαι τῆς ἀπάτης καὶ μανίας, Παρθένε τῶν μοναστῶν 
ἅπαν τὸ σύστημα, τῆς τοῦ κοσμοκράτορος, καὶ δίδου 
ἑκάστοτε, τὴν Σὴν θερμὴν βοήθειαν· ἰδοὺ γὰρ ἅπαντες, 
προσπίπτομεν τῇ Σῇ προστασίᾳ, καὶ ἰσχὺν καὶ χάριν, 
λαμβάνομεν πλουσίαν. 
 

Ἅρμα πολυώνυμον τοῦ Λόγου, Παρθένε καὶ λογικὸν καὶ 
ἡλιόμορφον, ἅρμα θεῖον ἔδειξας, τῇ Σῇ ἀγαθότητι, Εἰκόνα 
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Σου τὴν πάντιμον τῆς προμηθείας Σου, ἡμῖν τοῖς εὐλαβῶς Σε 
ὑμνοῦσιν, ἐξ καὶ ἀπέῤῥει, εὐῶδες πάλαι μύρον. 
 

Σκέπε τὴν Μονὴν Ἁγίου Παύλου, πλουτοῦσαν καθάπερ 
στέφος χρυσοκόλλητον, τὸ τῆς ἐμφερείας Σου, ἅγιον 
ἐκτύπωμα, Παρθένε Μυροβλύτισσα ᾧ παριστάμενοι, 
ὑμνοῦμέν Σου τὴν ἄῤῥητον δόξαν, καὶ ὑπερυψοῦμεν, εἰς 
πάντας τοὺς αἰῶνας. 
 

Ἕτερος. Ἑπταπλασίως κάμινον. 
Ῥείθροις τῆς Σῆς χρηστότητος, Μυροβλύτισσα Δέσποινα, 

τῆς προερχομένης ἐνεργείᾳ κρείττονι, Παρθένε Πανάμωμε, 
ἐκ τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου, καταρδευομένη, ἡ παροῦσά Σου 
ποίμνη, προσάγει τῷ Κυρίῳ, καρποὺς ἀθανασίας, ὑμνοῦσά 
Σε ἀπαύστως, ὡς τῶν καλῶν αἰτίαν. 
 

Ἀφθονωτάτως ἔῤῥευσαν, ἐκ τῶν θείων χαρίτων Σου, θεῖαι 
διαδόσεις τῇ σεπτῇ Εἰκόνι Σου· ἐντεῦθεν ἰάματα, ψυχῆς ὁμοῦ 
καὶ σώματος, δίδονται ἀπαύστως, τοῖς πιστῶς προσιοῦσι, καὶ 
οἴχεται δαιμόνων, τὸ ὀλέθριον σμῆνος, τῇ Σῇ ἐπισκιάσει, 
Παρθένε Θεοτόκε. 
 

Σὲ βοηθὸν καὶ ἔφορον, καὶ γλυκεῖαν ἀντίληψιν, ἡ παροῦσα 
ποίμνη Κόρη Μυροβλύτισσα, πλουτοῦσα κραυγάζει Σοι· ταῖς 
Γεωργίου Μάρτυρος, θείαις ἱκεσίαις, τοῦ Ὁσίου τε Παύλου, 
εἰρήνην ἀεὶ δίδου, καὶ βελτίωσιν βίου, καὶ σύμπνοιαν ἐν 
πᾶσιν, ἡμῖν τοῖς Σοῖς οἰκέταις. 
 

Ἵνα ἀεὶ ὑμνῶμέν Σε, Μυροβλύτισσα Δέσποινα, καὶ 
δοξολογῶμεν τὰ πολλά Σου θαύματα, μὴ παύσῃ παρέχουσα, 
ἡμῖν τὴν Σὴν βοήθειαν, ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ πάσῃ ὥρᾳ 
Παρθένε, ὡς ἂν τὴν τοῦ βελίαρ, ἐκτρεπώμεθα βλάβην, καὶ 
ζῶμεν ἐν εἰρήνῃ, καὶ πάσῃ μετανοίᾳ.  
 

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 
Ἴθυνον Ἁγνή, πρὸς τρίβον σωτήριον τῶν ἐνταλμάτων 

Χριστοῦ, τὴν παροῦσαν ποίμνην Σου, ὡς κυβερνῆτις ταύτης 
καὶ ἔφορος, Παρθένε Μυροβλύτισσαν πιστῶς 
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προσπίπτουσαν, τῇ Εἰκόνι, τῇ Σῇ καὶ βοῶσάν Σοι· χαῖρε 
Κόρη τοῦ Ἄθω ἀντίληψις. 
 

Μύρου τῆς ζωῆς, δοχεῖον ὑπέρτιμον καὶ χρυσαυγέστατον, 
μόνη Ἀειπάρθενε, τὴν Σὴν Εἰκόνα πηγὴν ἀνέδειξας, μύρου 
εὐώδους Ἄχραντε πάλαι πηγάσαντος· διὰ τοῦτο, ταύτην 
Μυροβλύτισσαν, ἁρμοζόντων Ἁγνὴ ὀνομάζομεν. 
 

Ὅρμῷ νοητῷ, ζωῆς καθαρότητος καὶ βίου κρείττονος, τὴν 
παροῦσαν Μάνδραν Σου, τῇ ἀοράτῳ καθοδηγίᾳ Σου, ὁδήγει 
Μυροβλύτισσα, ὡς ἂν τῆς ἄνω ζωῆς, μετὰ τέλος, τύχωμεν 
δοξάζοντες, τὰ πολλὰ μεγαλεῖα τῆς δόξης Σου. 
 

Ὕμνοις ἱεροῖς, ἁγνὴ Μυροβλύτισσα ἀεὶ γεραίρομεν, τὴν 
μεγαλοπρέπειαν, τῆς ὑπὲρ λόγον Σου ἀγαθότητος· ὅτι 
τρέφεις ἑκάστοτε, καὶ σκέπεις πάντοτε, τὴν παροῦσαν, 
ποίμνην Σου Πανάμωμε, οἷα Μήτηρ Κυρίου φιλάγαθος. 
 

Ἕτερος. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 
Μυρίπνοον ὡς ῥόδον ἀειθαλές, πανευῶδες ὡς κρίνον 

νοούμενον, ῥοδωνιά, οἷάπερ τῆς χάριτος μυστική, ἡ Σὴ 
Εἰκὼν ἡ πάντιμος, Κόρη Μυροβλύτισσα νοητῶς, ἡμᾶς ἀεὶ 
εὐφραίνει, ὀδμαῖς ἀθανασίας, ἀποφορὰν παθῶν διώκουσα. 
 

Ὁ θρόνος τοῦ Δεσπότου ὁ ὑψηλός, ἡ καθέδρα Χριστοῦ ἡ 
περίδοξος, ὁ παμφαής, θάλαμος τοῦ πάντων Δημιουργοῦ, τὸ 
ἑαυτῆς ἐκτύπωμα, ἡ παντοβασίλισσα Μαριάμ, ὡς θείαν 
μυροθήκην, ἡμῖν ἀεὶ προβάλλει, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν 
ἡμῶν. 
 

Ὑδατων ψυχοτρόφων ζωοποιῶν, πολυχεύμων ὡς κρήνη 
Πανάμωμε, μύρον ποτέ, ἐκ τῆς Σῆς Εἰκόνος τῇδε Μονῇ, 
πηγάσαι ἐπευδόκησας· ὅθεν Σου κηρύττομεν ἐμφανῶς, τὸ 
θαῦμα Θεοτόκε, καὶ χαῖρέ Σοι βοῶμεν, δεδοξασμένη 
Μυροβλύτισσα. 
 

Ὑπέρτερον τὸν νοῦν μου τῶν γεηρῶν, ἐννοιῶν καὶ παθῶν 
καὶ προλήψεων, δεῖξον Ἁγνή, καὶ τῇ εὐωδίᾳ τῇ μυστικῇ, τῇ 
ἀπὸ τῆς Εἰκόνος Σου, τὸ δυσῶδες δίωξον τῆς ἐμῆς, καρδίας 
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Θεοτόκε, καὶ λάμπρυνον τὸν νοῦν μου, φωτί Σου θείῳ 
Μυροβλύτισσα. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Τὸ Ἀναστάσιμον. 

Καὶ τὸ τῆς εἰκόνος. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 
Ὡς τὸν Χριστὸν κυήσασα, καὶ Σωτῆρα τοῦ κόσμου, ξένα 

ἐργάζῃ θαύματα, καταπλήττοντα πάντας, Θεογεννῆτορ 
Παρθένε· ἔνθεν τὴν Σὴν Εἰκόνα, ἀῤῥήτῳ ἐνεργείᾳ Σου, 
Μυροβλύτισσαν ἔδειξας ἀληθῶς· ᾗ πιστῶς ἱστάμενοι 
ἐκβοῶμεν· χαῖρε ἁγνὴ Μητρόθεε, προστασία τοῦ κόσμου. 

Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
Ὡς μυροθήκην θείαν, τῶν ὑπὲρ νοῦν Σου δωρεῶν, Ὁσίου 

Παύλου τῇ μάνδρᾳ, ἀνέδειξας τὴν Σὴν μορφήν, τὴν ἐν Εἰκόνι 
Παρθένε· διό Σε ὑμνολογοῦμεν. 
 

Αἶνοι. Ἱστῶμεν στίχους η’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 
Ἀναστάσιμα γ’ καὶ ἓν Ἀνατολικόν καὶ τῆς Εἰκόνος δ’. 
Ἦχος α’. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τὴν νοητὴν μυροθήκην τοῦ θείου Πνεύματος, τὴν τὸν 
Χριστὸν ὡς μύρον, τῆς ζωῆς τετοκυῖαν, τὴν μόνην Θεοτόκον 
χρεωστικῶς, ἀνυμνήσωμεν λέγοντες· χαῖρε Παρθένε 
προστάτις ἡμῶν θερμή, Μυροβλύτισσα καὶ ἔφορος. 
 

Ἐκ Βυζαντίου τὸ πάλαι Παῦλος ὁ Ὅσιος, τὴν Σὴν σεπτὴν 
Εἰκόνα, ἐκ Μονῆς Μυρελαίου, βλυστάνουσαν ἀρώματα 
μυστικά, ὧδε Κόρη μετήγαγεν, ἣν προσκυνοῦντες 
λαμβάνομεν ἐξ αὐτῆς, θείαν χάριν καὶ βοήθειαν. 
 

Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 
γενεᾷ. 

Ἁγίου Παύλου ἡ Μάνδρα σκίρτα καὶ χόρευε, κατέχουσα ἐν 
κόλποις, ὡς θεόσδοτον δῶρον, Εἰκόνα τὴν ἁγίαν καὶ 
θαυμαστήν, τῆς Ἁγνῆς Θεομήτορος, ἐξ ἧς ἀνέβλυσε μύρον 
πάλαι ἡμῖν, εὐσεβῶν εἰς περιποίησιν. 
 

Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ. 
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Μυροβλυτίσσης τῇ θείᾳ Εἰκόνι ἅπαντες, προσπέσωμεν ἐν 
φόβῳ, μονασταὶ καὶ μιγάδες· πληροῖ γὰρ τὰς αἰτήσεις 
πάντων ἡμῶν, καὶ παρέχει ἑκάστοτε, πνευματικὴν 
εὐφροσύνην καὶ δυσχερῶν, τὴν ταχεῖαν ἀπολύτρωσιν. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Ὡς κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος, κατὰ Δαβὶδ τὸν θεῖον, 

ἁγιασμὸν καὶ λύτρωσιν παρέχεις, ἑνὶ ἑκάστῳ Θεοτόκε· καὶ 
τὴν Σὴν ἁγίαν Εἰκόνα, σεπτῶς χαριτώσασα, ταμεῖον χαρίτων 
ἔδειξας, ταύτῃ τῇ ποίμνῃ Σου· οὐ μόνον γάρ, μύρον πάλαι 
ἔβλυσεν, ἀλλ’ ἀεὶ προφθάνει, ἐν εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι, τοὺς 
ἐπικαλουμένους αὐτήν. Ἀλλ’ ὦ Μυροβλύτισσα Κόρη, δίδου 
ἡμῖν βοήθειαν, τοῖς πεποιθόσι τῇ σκέπῃ Σου. 
 

Καὶ νῦν. 
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις  Θεοτόκε Παρθένε·  διά γάρ 

τοῦ ἐκ Σοῦ σαρκωθέντος,  ὁ ἅδης ἠχμαλώτισται, ὁ Ἀδάμ 
ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ 
θάνατος τεθανάτωται, καί ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν. Διό 
ἀνυμνοῦντες βοῶμεν· εὐλογητός Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ 
οὕτως εὐδοκήσας, δόξα Σοι. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

Μεγαλυνάριον. 
Μύρον ἡμῖν βλῦσον τὸ νοητόν, Κεχαριτωμένη, 

Μυροβλύτισσα Μαριάμ, τοῖς προσπτυσσομένοις, τὴν Σὴν 
σεπτὴν Εἰκόνα, τὴν πάλαι ἡμῖν μύρον, θεῖον πηγάσασαν. 
 

  
 
  

 


