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SHËRBESA E VAJIT TË SHËJTË

QË KËNDOHET NGA STHATË PRIFTRA
TË MBLEDHUR NE KISHË O NË SHTËPI

Përgatitet një tryesë e mbi të vihet një enë me grurë,
e në mes të grurit vihet një kandil. Rreth kandilit vihen
shtatë purteka të pështjellura me pambuk se të lyhet i
sëmuri. Përpara enës me grurë vihet Vangjeli i shëjtë, e
çdo Prifti i jipet një qiri i ndezur. Priftrat vihen gjithë
rreth tryesës të veshur me fellonin, e i pari ndër ta merr
temjanicën me livan e temjanisën tryesën dhe tërë kishën
ose shtëpinë e popullin. Pastaj rri përpara tryesës ndaj
lindjes dhe thotë:

I bekuar Perëndia ynë, përgjithmonë, nani e për-
herë e në jetët e jetëvet.

Populli: Amin.

AKOLOUQIAAKOLOUQIAAKOLOUQIAAKOLOUQIA    TOU AGIOTOU AGIOTOU AGIOTOU AGIOUUUU ELAIO ELAIO ELAIO ELAIOUUUU

YALLOMENH UPO EPTA IEREWN

 SUNACQENTWN EN EKKLHSIAÄ, H EN OIKWÄ.

EÙtrepisqšntoj toà tetrapod…ou, t…qetai ™p£nw aÙtoà
trubl…on met¦ s…tou, kaˆ ™n mšsJ toà s…tou kand»lon
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RITO DELL’OLIO SANTO

DA CELEBRARSI, IN CHIESA O IN CASA,
DA SETTE SACERDOTI.

Su di un tavolo vengono posti: il santo Vangelo, un piatto
con del grano con in mezzo una lampada vuota e l’olio che poi
verrà versato nella lampada. Nel grano saranno infissi me-
diante bastoncini sette batuffoli di cotone che serviranno per
l’unzione dell’infermo. I sacerdoti, in felonion, con in mano una
candela accesa, si dispongono attorno al tavolo. Il sacerdote
che presiede incensa il tavolo tutt’intorno, l’olio che vi è sopra,
la chiesa o la casa, il popolo. Poi, verso oriente, sempre da-
vanti al tavolo, dice:

Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sem-
pre, e nei secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.

kenÒn. 'En d� tù s…tJ prosp»gnontai ˜pt¦ spÒnduloi
periballÒmenoi bambak…J e„j tÕ cr…ein tÕn ¢sqenoànta,
kaˆ tÕ ¤gion EÙaggšlion, kaˆ d…dontai p©si to‹j `Iereàsi
¢ptomšna khr…a. Kaˆ „stamšnwn kÚklJ tÁj trapšzhj,
periballomšnwn p£ntwn felwn…J, Ð prîtoj tîn `Ieršwn
labën tÕ qumiat»rion met¦ qumi£matoj, qumi´ t¾n
tr£pezan gÚrwqen kaˆ tÕ œlaion ™p' aÙtÍ, kaˆ p£nta tÕn
naÒn, À tÕn o‡kon, kaˆ tÕn laÒn. Kaˆ „st£menoj œmprosqen
tÁj trapšzhj, blšpwn prÕj ¢natol£j, poie‹ EÙloghtÒn.

EÙloghtÕj Ð QeÕj ¹mîn, p£ntote, nàn, kaˆ
¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj:  'Am»n.
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Pastaj thuhet Himni Trishëjtor:
Shëjt Perëndi, Shëjt i Fuqishëm, Shëjt i Pavdek-

shëm, kijna lipisi. (Tri herë).
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e

përherë e në jetët e jetëvet. Amin.
Trini e tërëshëjtë, kijna lipisi; o Zot, falna

mëkatet tona; o Zot i Madh, ndjena paudhësitë
tona; o Shëjt, ruaj e shëro sëmundjet tona për
ëmrin tënd.

Lipisi, o Zot; lipisi, o Zot; lipisi, o Zot.
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e

përherë e në jetët e jetëvet. Amin.
Ati ynë, që je në qielt, u shëjtëroftë ëmri yt;

ardhtë rregjëria jote; u bëftë vullimi yt, si në qiell
ashtu mbi dhe. Bukën tonë të përditshme ëna neve
sot, dhe ndjena neve detyrat tona, si edhe na ja
ndjejmë detorëvet tanë; dhe mos na shtjer në
ngasje, po lirona nga i ligu.

E�ta to Tris£gion:

“Agioj Ð QeÒj, “Agioj 'IscurÒj, “Agioj 'Aq£-
natoj, ™lšhson ¹m©j. Tr…j.

DÒxa Patr…, kaˆ Uƒù, kaˆ `Ag…J PneÚmati,
kaˆ nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn. 'Am»n.

Panag…a Tri£j, ™lšhson ¹m©j: KÚrie, ƒl£sqhti
ta‹j ¡mart…aij ¹mîn: Dšspota, sugcèrison t¦j
¢nom…aj ¹m‹n: “Agie, ™p…skeyai kaˆ ‡asai t¦j
¢sqene…aj ¹mîn, ›neken toà ÑnÒmatÒj sou.
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Segue il Trisagio:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi

pietà di noi. (Tre volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e

sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.
Santissima Trinità, abbi pietà di noi; o Signore,

perdona i nostri peccati; o Sovrano, rimetti le nostre
colpe; o Santo, visita e sana le nostre infermità, per la
gloria del tuo nome.

Signore, pietà; Signore, pietà; Signore, pietà.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e

sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, co-
me in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tenta-
zione, ma liberaci dal male.

KÚrie, ™lšhson: KÚrie, ™lšhson: KÚrie, ™lšhson.

DÒxa Patr…, kaˆ Uƒù, kaˆ `Ag…J PneÚmati,
kaˆ nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn. 'Am»n.

P£ter ¹mîn Ð ™n to‹j oÙrano‹j, ¡giasq»tw tÕ
Ônom£ sou: ™lqštw ¹ basile…a sou: genhq»tw tÕ
qšlhm£ sou, æj ™n oÙranù, kaˆ ™pˆ tÁj gÁj. TÕn
¥rton ¹mîn tÕn ™pioÚsion dÕj ¹m‹n s»meron kaˆ
¥fej ¹m‹n t¦ Ñfeil»mata ¹mîn, æj kaˆ ¹me‹j
¢f…emen to‹j Ñfeilštaij ¹mîn kaˆ m¾ e„senšgkVj
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Prifti: Se jotja është rregjëria dhe fuqia dhe lavdia,
e Atit, e Birit edhe e Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e
në jetët e jetëvet.

Populli: Amin.
Lipisi, o Zot. (12 herë).
Ejani t’i falemi e t’i përmysemi Perëndisë, Mbretit

tonë.
Ejani t’i falemi e t’i përmysemi Krishtit Perëndi,

Mbretit tonë.
Ejani t’i falemi e t’i përmysemi të njëjtit Krisht,

Mbretit dhe Perëndisë tonë.
Psalmi 142.

O Zot, dëgjo faljen time, mirre vesh lutjen
time sipas së vërtetës sate, dëgjomë sipas drejtë-
sisë sate.

Dhe mos hyr mbë gjykim me shërbëtorin tënd, se
mosnjë i gjallë mund të dalë i drejtë përpara teje.

¹m©j e„j peirasmÒn, ¢ll¦ ∙àsai ¹m©j ¢pÕ toà
ponhroà.

`O `IereÚj: “Oti soà ™stin ¹ basile…a, kaˆ ¹
dÚnamij, kaˆ ¹ dÒxa, toà PatrÒj, kaˆ toà Uƒoà,
kaˆ toà ¡g…ou PneÚmatoj, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j
toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

E�ta: KÚrie, ™lšhson. ib/.

Deàte, proskun»swmen kaˆ prospšswmen  tù
Basile‹ ¹mîn Qeù.
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Il Sacerdote: Poiché tuo è il regno, la potenza e la
gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e
nei secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.
Signore, pietà. (12 volte).
Venite, inchiniamoci e prostriamoci a Dio, nostro

re.
Venite, inchiniamoci e prostriamoci a Cristo Dio,

nostro re.
Venite, inchiniamoci e prostriamoci allo stesso Cri-

sto, re e Dio nostro.
Salmo 142.

Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l’orecchio
alla mia supplica tu che sei fedele, e per la tua giusti-
zia rispondimi.

Non chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vi-
vente davanti a te è giusto.

Deàte, proskun»swmen kaˆ prospšswmen
Cristù tù Basile‹ ¹mîn Qeù.

Deàte, proskun»swmen kaˆ prospšswmen
aÙtù Cristù tù Basile‹ ¹mîn Qeù.

E�ta yalmÕj RMB/. 142.

KÚrie, e„s£kouson tÁj proseucÁj mou,
™nètisai t¾n dšhs…n mou ™n tÍ ¢lhqe…v sou,
e„s£kousÒn mou ™n tÍ dikaiosÚnV sou.

Kaˆ m¾ e„sšlqVj e„j kr…sin met¦ toà doÚlou
sou, Óti oÙ dikaiwq»setai ™nèpiÒn sou p©j zîn.
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Se armiku rrahu shpirtin tim, përuli jetën time për
dheu.

Më vu të rri ndër vende të errët si të vdekurit ç’ka
mot, prandaj më zu hjidhia shpirtin tim, e zëmra ime u
taraks përmbrënda meje.

Kujtova ditët e lashta, mendova gjithë të bërat e
tua, tue menduar mbi të bërat e duarvet të tua.

Ndëjta duart e mia ndaj teje, shpirti im ka etë për
tyj si dhe i thatë.

Dëgjomë shpejt, o Zot, m’u zu fryma.
Mos prir menjanë faqen tënde prej meje, se mos

t’i gjas atyre që zdrypën ndë varrt.
Bëj të ndienj lipisinë tënde që menatet, se tek ti

kam shpresë.
Bëj të njoh udhën nëpër të cilën do të eci, se tek ti

ngrëjta shpirtin tim.
Shpëtomë nga armiqtë e mi, o Zot, tek ti unë er-

“Oti kated…wxen Ð ™cqrÕj t¾n yuc»n mou:
™tape…nwsen e„j gÁn t¾n zw»n mou.

'Ek£qisš me ™n skoteino‹j, æj nekroÝj a„înoj,
kaˆ ºkhd…asen ™p' ™m� tÕ pneàm£ mou, ™n ™moˆ
™tar£cqh ¹ kard…a mou.

'Emn»sqhn ¹merîn ¢rca…wn, ™melšthsa ™n
p©si to‹j œrgoij sou, ™n poi»masi tîn ceirîn
sou ™melštwn.

Diepštasa prÕj s� t¦j ce‹r£j mou: ¹ yuc»
mou æj gÁ ¥nudrÒj soi.
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Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia
vita.

Mi ha relegato nelle tenebre come i morti da gran
tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il
mio cuore.

Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere,
medito sui tuoi prodigi.

A te protendo le mie mani, sono davanti a te come
terra riarsa.

Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito.
Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come

chi scende nella fossa.
Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te

confido.
Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a

te si innalza l’anima mia.
Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.

TacÝ e„s£kousÒn mou, KÚrie, ™xšlipe tÕ
pneàm£ mou.

M¾ ¢postršyVj tÕ prÒswpÒn sou ¢p' ™moà,
kaˆ Ðmoiwq»somai to‹j kataba…nousin e„j
l£kkon.

'AkoustÕn po…hsÒn moi tÕ prw� tÕ œleÒj sou,
Öti ™pˆ soˆ ½lpisa.

GnèrisÒn moi, KÚrie, ÐdÕn ™n Î poreÚsomai,
Öti prÕj s� Ãra t¾n yuc»n mou.

'Exeloà me ™k tîn ™cqrîn mou: KÚrie, prÕj s�
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dha e u fsheha; mësomë të bënj vullimin tënd, se ti je
Perëndia im.

Shpirti yt i mirë do të më udhëronjë mbi dhe të
drejtë; për ëmrin tënd, o Zot, ngjallmë.

Në drejtësinë tënde nxir shpirtin tim nga ngushti-
ca, dhe në lipisinë tënde asgjëso armiqtë e mi.

E humb të gjithë ata që helmojnë shpirtin tim, se
unë jam shërbëtori yt.

Pastaj thuhet Litania e vogël:

Dhjaku: Përsëri dhe përsëri në paqe le t’i lutemi
Zotit.

Populli: Lipisi, o Zot.
Dhjaku: Ndihna, shpëtona, kijna lipisi dhe ruajna,

o Perëndi, me hirin tënd.
Populli: Lipisi, o Zot.
Dhjaku: Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të

tërëshejtën, të dëlirën, të përmibekuarën, të lavdëruarën

katšfugon: d…daxÒn me toà poie‹n tÕ qšlhm£ sou,
Öti sÝ e� Ð QeÒj mou.

TÕ Pneàm£ sou tÕ ¢gaqÕn Ðdhg»sei me ™n gÍ
eÙqe…v: ›neken toà ÑnÒmatÒj sou, KÚrie, z»seij
me.

'En tÍ dikaiosÚnV sou ™x£xeij ™k ql…yewj
t¾n yuc»n mou, kaˆ ™n tù ™lšei sou ™xoloqreÚ-
seij toÝj ™cqroÚj mou.

Kaˆ ¢pole‹j p£ntaj toÝj ql…bontaj t¾n yu-
c»n mou, Öti ™gë doàlÒj sou e„m….
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Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il
mio Dio.

Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana. Per il
tuo nome, Signore, fammi vivere.

Liberami dall’angoscia, per la tua giustizia. Per la
tua fedeltà disperdi i miei nemici.

Fa’ perire chi mi opprime, poiché io sono tuo ser-
vo.

Quindi si dice la piccola colletta.

Il Diacono: Ancora preghiamo in pace il Signo-
re.

Il Popolo: Signore, pietà.
Il Diacono: Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e

custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
Il Popolo: Signore, pietà.
Il Diacono: Facendo memoria della tuttasanta,

immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Ma-

E�ta Sunapt¾ mikr£.

`O Di£konoj: ”Eti kaˆ œti ™n e„r»nV toà
Kur…ou dehqîmen.

`O CorÒj: KÚrie, ™lšhson.

`O Di£konoj: 'Antilaboà, sîson, ™lšhson, kaˆ
diafÚlaxon ¹m©j, Ð QeÒj, tÍ sÍ c£riti.

`O CorÒj: KÚrie, ™lšhson.

`O Di£konoj: TÁj panag…aj, ¢cr£ntou, Øper-
euloghmšnhj, ™ndÒxou Despo…nhj ¹mîn QeotÒkou,
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Zonjën tonë Hyjlindësen edhe gjithmonë Virgjërën
Mari, vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën
tonë Krishtit Perëndi le t’ia parashtrojmë.

Populli: Tyj, o Zot.
Prifti: Se Tyj të nget çdo lavdi, nder dhe adhurim,

Atit e Birit edhe Shpirtit Shejtë, nani e përherë e në
jetët e jetëvet.

Populli: Amin.
Dhe këndohet Alliluia, më ting. tërth. II.

O Zot, mos më rrih me hidhërimin tënd edhe me
mërimin tënd mos më ndeshko.

Varg: Kijmë lipisi, o Zot, se jam sëmurë.
Pastaj këndohen këto tropare, më ting. tërth. II:

Kijna lipisi, o Zot, kijna lipisi; se tue qënë pa
asnjë mbrojtje, na të mëkatruamit të drejtojmë këtë
lutje Tyj, si Zot, që je; kijna lipisi.

Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë.

kaˆ ¢eiparqšnou Mar…aj, met¦ p£ntwn tîn
¡g…wn mnhmoneÚsantej, ˜autoÝj kaˆ ¢ll»louj,
kaˆ p©san t¾n zw¾n ¹mîn, Cristù tù Qeù
paraqèmeqa.

`O CorÒj: So…, KÚrie.

`O `IereÚj: “Oti pršpei soi p©sa dÒxa, tim»,
kaˆ proskÚnhsij, tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù
¡g…J PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj
tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.
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dre di Dio e sempre vergine Maria, insieme con tutti i
Santi, raccomandiamo noi stessi, gli uni gli altri, e
tutta la nostra vita a Cristo Dio.

Il Popolo: A te, o Signore.
Il Sacerdote: Poiché ogni gloria, onore e adorazio-

ne di addice a Te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.
E si canta l’Alliluia, tono pl. II.

Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non casti-
garmi nel tuo furore.

Vers.: Pietà di me, Signore: vengo meno.
E i seguenti tropari. Tono pl. II.

Abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi; privi
di ogni giustificazione, noi peccatori ti rivolgiamo, o
nostro Sovrano, questa supplica: abbi pietà di noi.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Kaˆ y£lletai tÕ 'AllhloÚ�a, Ãc. pl. b/.

KÚrie, m¾ tù qumù sou ™lšgxVj me, mhd� tÍ
ÑrgÍ sou paideÚsVj me.

St…c. 'ElšhsÒn me, KÚrie, Öti ¢sqen»j e„mi.
Kaˆ t¦ trop£ria taàta. ’Hcoj pl. b/.

'Elšhson ¹m©j, KÚrie, * ™lšhson ¹m©j: *
p£shj g¦r ¢polog…aj ¢poroàntej, * taÚthn soi
t¾n ƒkes…an, æj DespÒtV, * oƒ ¡martwloˆ
prosfšromen: * ™lšhson ¹m©j.

DÒxa Patr…, kaˆ Uƒù, kaˆ `Ag…J PneÚmati.
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Kijna lipisi, o Zot; se tek Ti e kemi shpresën; mos
u zëmëro shumë me ne, as mos kujto paudhësitë tona;
por vështrona nani si i dhëmbshur dhe shpëtona nga
armiqtë tanë, se Ti je Perëndia ynë, e na populli yt; të
gjithë jemi vepra të duarvet të tua, dhe thërresim
ëmrin tënd.

Nani e përherë e në jetët e jetëvet. Amin.
Hapna derën e dhëmbshurisë, o Hyjlindëse e

bekuar; të mos të gabohemi, tue pasur shpresën tek
Ti; shpëtofshim me anën tënde nga rastet e liga, se Ti
je shpëtimi i të krishterëvet.

Pastaj Psalmi 50.
Kijmë lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,

dhe pas dhëmbshurivet të tua të shumta shuaje pau-
dhësinë time.

Lajmë më shumë prej paudhësisë sime edhe pa-
stromë prej mëkatit tim.

Se unë e njoh paudhësinë time e mëkati im është

KÚrie, ™lšhson ¹m©j: * ™pˆ soˆ g¦r
pepo…qamen: * m¾ ÑrgisqÍj ¹m‹n sfÒdra, * mhd�
mnhsqÍj tîn ¢nomiîn ¹mîn: * ¢ll' ™p…bleyon kaˆ
nàn, æj eÜsplagcnoj, * kaˆ lÚtrwsai ¹m©j ™k
tîn ™cqrîn ¹mîn: * sÝ g¦r e� QeÕj ¹mîn, * kaˆ
¹me‹j laÒj sou: p£ntej œrga ceirîn sou, * kaˆ tÕ
Ônom£ sou ™pikekl»meqa.

Kaˆ nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn
a„ènwn. 'Am»n.

TÁj eÙsplagcn…aj t¾n pÚlhn * ¥noixon ¹m‹n,
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Signore, abbi pietà di noi: in te, infatti, abbiamo ripo-
sto la nostra fiducia; non ti adirare oltremodo con noi,
né ricordare le nostre colpe; ma riguardaci anche ora,
misericordioso qual sei, e liberaci dai nostri nemici. Tu
sei, infatti, il nostro Dio e noi il tuo popolo; tutti siamo
opera delle tue mani e abbiamo invocato il tuo nome.

Ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.
Schiudi a noi la porta della misericordia, o benedetta

Madre di Dio; fa’ che, sperando in te, non veniamo
delusi, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle avversità;
tu, infatti, sei la salvezza del popolo cristiano.

Quindi il Salmo 50.
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericor-

dia; nella tua grande bontà cancella il mio pec-
cato.

Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio
peccato.

Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sem-

* eÙloghmšnh QeotÒke: * ™lp…zontej e„j sš, * m¾
¢stoc»swmen: * ∙usqe…hmen di¦ soà tîn
perist£sewn: * sÝ g¦r e� ¹ swthr…a * toà gšnouj
tîn cristianîn.

E�ta yalmÕj N/. 50.

'ElšhsÒn me, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj sou
kaˆ kat¦ tÕ plÁqoj tîn o„ktirmîn sou ™x£-
leiyon tÕ ¢nÒmhm£ mou:

'Epˆ ple‹on plànÒn me ¢pÕ tÁj ¢nom…aj mou
kaˆ ¢pÕ tÁj ¡mart…aj mou kaq£risÒn me.
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kurdoherë përpara meje.
Bëra mëkat kundër tyj vetë edhe përpara teje bëra

të ligën, kështu që ti je i drejtë ndër fjalët e tua e i
kthjellët ndër gjykimet e tua.

Se ja ndër paudhësi jam zënë e mëma ime më
lindi në mëkate.

Se ja ti deshe të vërtetën, të fshehurat e të
panjohurat e urtësisë sate ti m’i zbulove.

Lyejmë me hisop e unë do të pastrohem, lajmë e
unë do të bëhem më i bardhë se bora.

Bëj të ndienj gëzim e hare, eshtrat e mi të përulur
do të gëzohen.

Prir mënjanë faqen tënde nga mëkatet e mia edhe
shuaji gjithë paudhësitë e mia.

Krijo një zëmër të pastër tek unë, o Perëndi, dhe
përtërij përmbrënda meje një shpirt të drejtë.

Mos më resht larg prej faqes sate e mos nxir prej

“Oti t¾n ¢nom…an mou ™gë ginèskw, kaˆ ¹
¡mart…a mou ™nèpiÒn mou ™stˆn di¦ pantÒj.

Soˆ mÒnJ ¼marton kaˆ tÕ ponhrÕn ™nèpiÒn
sou ™po…hsa, Ópwj ¨n dikaiwqÍj ™n to‹j lÒgoij
sou kaˆ nik»sVj ™n tù kr…nesqa… se.

'IdoÝ g¦r ™n ¢nom…aij sunel»mfqhn, kaˆ ™n
¡mart…aij ™k…sshsš me ¹ m»thr mou.

'IdoÝ g¦r ¢l»qeian ºg£phsaj, t¦ ¥dhla kaˆ
t¦ krÚfia tÁj sof…aj sou ™d»lws£j moi.
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pre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è

male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; perciò sei giusto
quando parli, retto nel tuo giudizio.

Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato
mi ha concepito mia madre.

Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo
m’insegni la sapienza.

Purificami con issopo e sarò mondo; lavami e sarò
più bianco della neve.

Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa
che hai spezzato.

Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte
le mie colpe.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me
uno spirito saldo.

Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi

`Rantie‹j me ØssèpJ, kaˆ kaqarisq»somai:
plune‹j me, kaˆ Øp�r ciÒna leukanq»somai.

'Akoutie‹j me ¢gall…asin kaˆ eÙfrosÚnhn:
¢galli£sontai Ñstša tetapeinwmšna.

'ApÒstreyon tÕ prÒswpÒn sou ¢pÕ tîn
¡martiîn mou kaˆ p£saj t¦j ¢nom…aj mou
™x£leiyon.

Kard…an kaqar¦n kt…son ™n ™mo…, Ð QeÒj, kaˆ
pneàma eÙq�j ™gka…nison ™n to‹j ™gk£toij mou.

M¾ ¢po¸∙…yVj me ¢pÕ toà prosèpou sou kaˆ
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meje shpirtin tënd të shëjtë.
Ëmë prapë gëzimin e shpëtimit tënd e fortëromë

me shpirt madhështor.
Do t’i mësonj të paligjvet udhët e tua dhe të pa-

besët do të priren tek ti.
Shpëtomë prej gjakrash, o Perëndi, Perëndia i

shpëtimit tim, e gjuha ime do të lavdëronjë me gëzim
drejtësinë tënde.

O Zot, hapi buzët e mia e goja ime do të rrëfyenj
lavdinë tënde.

Se nëse ti kishe dashur një therore, unë t’e kisha
dhënë, po tyj korbanet gjithdjegura s’të pëlqejnë.

Therore ndaj Perëndisë është shpirti i përdhëmbur,
një zëmër të përdhëmbur dhe të përulur Perëndia nuk
do t’e shanjë.

Bëji mirë, o Zot, Sionës pas mirëdashjes sate dhe
le të ndërtohen muret e Jerusalimit.

tÕ Pneàma tÕ ¤giÒn sou m¾ ¢ntanšlVj ¢p' ™moà.

'ApÒdoj moi t¾n ¢gall…asin toà swthr…ou
sou kaˆ pneÚmati ¹gemonikù st»rixÒn me.

Did£xw ¢nÒmouj t¦j ÐdoÚj sou, kaˆ ¢sebe‹j
™pˆ s� ™pistršyousin.

`Ràsa… me ™x aƒm£twn, Ð QeÕj, Ð QeÕj tÁj
swthr…aj mou: ¢galli£setai ¹ glîss£ mou t¾n
dikaiosÚnhn sou.

KÚrie, t¦ ce…lh mou ¢no…xeij, kaˆ tÕ stÒma
mou ¢naggele‹ t¾n a‡nes…n sou.
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del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me

un animo generoso.
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te

ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia

lingua esalterà la tua giustizia.

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami
la tua lode.

Poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocau-
sti, non li accetti.

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un
cuore affranto e umiliato, Dio, tu non di-
sprezzi.

Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, rialza le mura di
Gerusalemme.

“Oti e„ ºqšlhsaj qus…an, œdwka ¥n: Ðlokau-
tèmata oÙk eÙdok»seij.

Qus…a tù Qeù pneàma suntetrimmšnon,
kard…an suntetrimmšnhn kaˆ tetapeinwmšnhn Ð
QeÕj oÙk ™xouqenèsei.

'Ag£qunon, kÚrie, ™n tÍ eÙdok…v sou t¾n
Sièn, kaˆ o„kodomhq»tw t¦ te…ch `Ierousal»m:

TÒte eÙdok»seij qus…an dikaiosÚnhj, ¢na-
for¦n kaˆ Ðlokautèmata.
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Atëherë do të të pëlqejnë therore drejtësije, dhu-
rata dhe korbane gjithdjegura.

Atëherë do të sjellin viçra mbi altarin tënd.
Edhe këndohet Kanoni i Arseniut në Tingëll IV.

Odhi I.
Ujërat e Detit të kuq, pasi shkoi Izraili i motshëm,

fuqitë e Amalekut në shkretëtirë i përzu, ndërsa Moi-
siu ngritte duart e tij kryqpërfytyruese.

Me vajin e lipisisë, o Zot, gjithmonë Ti i përgëzon
shpirtrat njerëzorë dhe kurmet, e me mëshirë njerëzit
përkrah. Ti pra edhe tani kij lipisi për sa me anë të
vajimit ndaj Teje po vijnë.

Bota e tërë, o Zot, është plot me mëshirën tënde:
mandej na, që sot me vajin tënd hyjnor dhe të shenjtë
po u lyem, me besë të lypim që të na japësh edhe
mëshirën tënde të përmbimendshme.

Lyerjen tënde të shenjtë, o njeridashës, Ti që
mëshirshëm i urdhërove Apostujvet të tu që ta kryejnë

TÒte ¢no…sousin ™pˆ tÕ qusiast»riÒn sou
mÒscouj.

Kaˆ Ð Kanèn, oá ¹ ¢krostic…j: EÙcÁj ™la…ou yalmÕj
™x 'Arsen…ou. ’Hcoj d/.

'WÄd¾ a/.

Qal£sshj * tÕ ™ruqra‹on pšlagoj * ¢brÒcoij
‡cnesin * Ð palaiÕj pezeÚsaj 'Isra¾l *
staurotÚpoij Mwsšwj cersˆ * toà 'Amal¾k t¾n
dÚnamin * ™n tÍ ™r»mJ ™tropèsato.
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Allora gradirai i sacrifici prescritti, l’olocausto e
l’intera oblazione.

Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
Canone. Tono IV. Di Arsenio.

Ode I.
Attraversato a piedi asciutti il Mar Rosso, l’antico

Israele volse in fuga nel deserto l’esercito di Amalec, al-
lorquando Mosè distese a forma di croce le sue braccia.

O Signore, che con l’olio della compassione allieti
sempre le anime e i corpi degli uomini, e che proteggi
i fedeli con la tua misericordia, abbi pietà ora di colo-
ro che, per mezzo di quest’olio, ti si accostano.

Tutta quanta la terra, o Signore, è ripiena della tua
misericordia, per cui noi, che oggi riceviamo
l’unzione con il tuo divino e santo olio, ti chiediamo
con fede di donarci la tua divina misericordia.

O amico degli uomini, che nella tua compassione
ordinasti agli apostoli di compiere la tua sacra unzio-

'Ela…J tÁj eÙsplagcn…aj, Dšspota, Ð
ƒlarÚnwn ¢e…, yuc¦j Ðmoà kaˆ sèmata brotîn,
kaˆ frourîn ™n ™lšJ pistoÚj, aÙtÕj kaˆ nàn
o„kte…rhson toÝj di' ™la…ou prosiÒntaj soi.

`Up£rcei soà toà ™lšouj, Dšspota, pl»rhj ¹
sÚmpasa gÁ: Óqen ™la…J qe…J sou septù oƒ
criÒmenoi s»meron, tÕn Øp�r noàn sou œleon pi-
stîj a„toàmšn se doqÁnai ¹m‹n.

CrismÒn sou tÕn ƒerÒn, fil£nqrwpe, Ð
¢postÒloij to‹j so‹j ™p' ¢sqenoàsi doÚloij sou
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mbi shërbëtorët e tu të sëmurë, me lutjet e tyre dhuroji
të gjithëve lipisi nëpërmjet të shilës sate.

Hyjlindësorja.

O Ti e dëlirë, o e vetmja që detin e paqes pasuro-
ve, me lutjet e tua ndaj Zotit, çliro shërbëtorin tënd
nga çdo sëmundje dhe vuajtje ashtu që ai të të
madhërojë përgjithmonë.

Odhi III.

Përgëzohet kisha jote mbë ty, o Krisht, dhe thërret:
Ti je fuqia ime, o Zot, streha ime dhe mbrojtja.

Ti i vetmi i çuditshëm dhe mirëdashës ndaj nje-
rëzvet besnikë, të sëmurit rëndësisht dhuroji, o Krisht,
hirin tënd prej së larti.

Me një degëz ulliri Ti motit, o Zot, e tregove mba-
rimin e përmbysjes me shenjë hyjnore; shpëtoje të
sëmurin me lipisi.

Mëshirshëm, o Krisht, dritëso me llambën e dritës
sate hyjnore të sëmurin që ndëpërmjet të vajimit vjen

tele‹n, sumpaqîj ™nteil£menoj, ta‹j di' aÙtîn
™nteÚxesi p£ntaj sfrag…di sou ™lšhson.

Qeotok…on.

`H mÒnh tÕ tÁj e„r»nhj pšlagoj, ¡gn»,
plout»sasa, ta‹j prÕj QeÕn presbe…aij sou ¢eˆ
noshm£twn kaˆ ql…yewn tÕn sÕn o„kšthn
lÚtrwsai: Ópwj ¢paÚstwj megalÚnh se.

'WÄd¾ g/.

EÙfra…netai ™pˆ soˆ * ¹ 'Ekklhs…a sou,
Cristš, kr£zousa: * SÝ mou ƒscÚj, KÚrie, * kaˆ
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ne sui tuoi servi infermi, per la loro intercessione
elargisci a tutti la misericordia con il tuo sigillo.

Theotokion.

O pura, tu che sola arricchisti l’oceano della pace,
libera, con le tue preghiere presso Dio, il tuo servo
dalle infermità e dalle tribolazioni, affinché ti possa
sempre magnificare.

Ode III.

Esulta in te la Chiesa, o Cristo, ed esclama: Signo-
re, tu sei mia forza, mio rifugio e mio sostegno.

Tu solo, o Cristo, ammirabile e tra gli uomini pro-
pizio ai tuoi fedeli, concedi a quest’uomo gravemente
infermo la tua celeste grazia.

Tu, o Signore, che una volta con un tuo cenno divi-
no mostrasti una fronda di olivo come segno della fine
del diluvio, salva nella tua misericordia quest’infermo.

Illumina, o Cristo, nella tua misericordia, con la divi-
na lampada della tua luce quest’infermo che per mezzo

katafug¾ kaˆ steršwma.

SÝ mÒnoj ín qaumastÕj kaˆ ™n ¢nqrèpoij
to‹j pisto‹j †lewj, tù ¢sqenoànti deinîj dÒj,
Cristš, t¾n c£rin sou ¥nwqen.

'Ela…aj k£rfoj pot� prÕj ¢noc¦j kataklu-
smoà qe…v sou de…xaj ∙opÍ, KÚrie: sîson ™n
™lšei tÕn k£mnonta.

Lamp£di qe…v fwtÕj ™n tù ™lšei sou, Cristš,
fa…drunon, tÕn ™n tÍ cr…sei kaˆ nàn p…stei toà
™lšouj sou speÚdonta.
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ndaj Teje me besë.
Hyjlindësorja.

Prej së larti shikò, o Mëmë e Krijuesit të gji-
thësisë, dhe me lutjet e tua zgjidhe të sëmurin nga
pësimet e tharta.

Ndenjësorja.

Ti je lumë hyjnor i mëshirës dhe hon plot me
dhëmbshuri, o lipisjar, trego rrjedhjet e mëshirës sate
dhe shëroji të gjithë; lësho burimet e mrekullivet
plotësisht dhe pastroji të gjithë; sepse tek Ti duke
kërkuar hirin tënd na vijmë gjithmonë.

Ndenjësore tjetër.

O mjek e ndihmëtar i njerëzvet që pësojnë, o çli-
rues dhe shpëtimtar i të sëmurëvet, Ti, Sundimtar dhe
Zot i gjithësisë, fali shërimin shërbëtorit tënd të
sëmurë; kij lipisi dhe dhëmbshuri për të, se shumë
faje ai ka, dhe shëroje nga gjithë mëkatet e tija, o
Krisht, që të lavdëronjë fuqinë tënde hyjnore.

Qeotok…on.

'Ep…bleyon eÙmenîj, m»thr toà p£ntwn
poihtoà, ¥nwqen, kaˆ t¾n pikr¦n k£kwsin làson
toà nosoàntoj presbe…aij sou.

K£qisma, Ãcoj pl. d/. AÙlîn poimenikîn.

`Wj qe‹oj potamÕj toà ™lšouj Øp£rcwn, æj
¥bussoj pollÁj sumpaqe…aj, o„kt…rmwn: de‹xon
toà soà ™lšouj t¦ qe‹a ∙e‹qra kaˆ p£ntaj ‡asai:
blàson t¦j tîn qaum£twn phg¦j ¢fqÒnwj kaˆ
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dell’unzione ora ricorre a te con fede nella tua pietà.
Theotokion.

O Madre del Creatore dell’universo, volgi dall’alto
il tuo sguardo benevolo e con la tua intercessione
sciogli l’acerba sofferenza di quest’infermo.

Kathisma. Tono pl. IV.

Qual divino fiume di misericordia e abisso di molta
compassione, mostra, o pietoso, i torrenti divini della
tua pietà, e sana noi tutti; fa’ scaturire copiosamente le
fonti dei tuoi prodigi e purificaci tutti; ricorrendo infatti
sempre a te con fervore imploriamo la tua grazia.

Altro Kathisma. Tono IV.

Tu medico e aiuto di coloro che sono nei dolori, li-
beratore e salvatore degli ammalati, tu Sovrano di
tutte le cose e Signore, concedi a questo tuo servo in-
fermo la guarigione; abbi pietà e misericordia di lui
che ha molto peccato, e liberalo dalle sue colpe, o
Cristo, affinché glorifichi la tua divina potenza.

plÚnon ¤pantaj: soˆ g¦r ¢eˆ prostršcontej
qermîj t¾n c£rin ™xaitoÚmeqa.

“Eteron, Ãcoj d/. `O Øywqeˆj ™n tù staurù ™kous…wj.

`O „atrÕj kaˆ bohqÕj tîn ™n pÒnoij, Ð lutrw-
t»j te kaˆ Swt¾r tîn ™n nÒsoij, aÙtÕj tîn Ólwn
Dšspota kaˆ KÚrie, dèrhsai t¾n ‡asin tù
nosoànt… sou doÚlJ: o‡kteiron, ™lšhson tÕn
poll¦ ™ptaikÒta, kaˆ tîn sfalm£twn lÚtrwsai,
Cristš, Ópwj dox£zV t¾n qe…an sou dÚnamin.
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Odhi IV.
Kur Kisha të pa ty, o Diell i drejtësisë, vjerrë mbë

kryq mbeti me të vërtetë e tronditur dhe thirri: Lavdi
pushtetit tënd, o Zot.

I paprishur, o Zot, ti je si vaji, që shpërlyhet
me hir dhe botën pastron; kij lipisi dhe mëshirë
për atë që lyen me besë hyjnore lavomat e kurmit
të tij.

Pasi me shilën e ngushëllimit i shërove shqisat
e shërbëtorëvet të tu, o Sundimtar, bëji dhe të
paarritshme e të pakaptueshme nga të gjithë fuqitë
kundërshtare.

Ti që urdhërove të sëmurët që të thërresin prif-
tërinjtë e shenjtë dhe të shpëtojnë me lutjet e tyre dhe
me lyerjen e vajit, shpëto, o njeridashës, të sëmurin që
vuan.

Hyjlindësorja.

Hyjlindëse, gjithmonë Virgjëreshë e tërëshenjtë,

'WÄd¾ d/.

'Eparqšnta s� „doàsa ¹ 'Ekklhs…a * ™pˆ
stauroà, tÕn ¼lion * tÁj dikaiosÚnhj, * œsth ™n
tÍ t£xei aÙtÁj * e„kÒtwj kraug£zousa: * DÒxa
tÍ dun£mei sou, KÚrie.

'Adi£fqoron æj màron, Swt»r, Øp£rcwn, tÕ
kenwq�n ™n c£riti kaˆ kÒsmon kaqa‹ron
o‡kteiron, ™lšhson tÕn tÍ qe…v p…stei sou
mèlwpaj sarkÕj ™pale…fonta.

`IlarÒthti sfrag…doj toà soà ™lšouj nàn t¦j
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Ode IV.
La Chiesa, vedendo innalzato sulla croce te che sei

il sole di giustizia, attonita, ben a ragione, grida: Glo-
ria alla tua potenza, o Signore.

O Salvatore, che sei come unguento incorruttibile
che viene sparso per tua grazia e che purifica il
mondo, abbi pietà e misericordia di colui che si un-
ge con fede divina le piaghe della sua carne.

Tu, o Sovrano, che ora con il sigillo consolatore
della tua misericordia hai segnato i sensi dei tuoi ser-
vi, rendili invalicabili e inaccessibili a tutte le potenze
avverse.

Tu che hai ordinato che gli ammalati chiamassero i
tuoi sacri ministri per essere guariti con la preghiera e
l’unzione dell’olio, tu, amico degli uomini, salva con
la tua misericordia quest’infermo.

Theotokion.

Santissima e sempre Vergine Madre di Dio, salda

a„sq»seij, Dšspota, sfrag…saj sîn doÚlwn:
¥baton, ¢prÒsiton t¾n e‡sodon po…hson p£saij
™nant…aij dun£mesin.

`O proskale‹sqai keleÚwn toÝj ¢sqenoàntaj
ƒerourgoÝj ™nqšouj sou, kaˆ toÚtwn ™nteÚxei kaˆ
cr…sei ™la…ou sou, fil£nqrwpe, sèzesqai: sîson
sù ™lšei tÕn k£mnonta.

Qeotok…on.

QeotÒke ¢eip£rqene panag…a, skšph ste¸∙¦
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strehë e patundshme dhe rojë e liman edhe mur,
shkallë e fortesë, kij mëshirë dhe lipisi për të, sepse
vetëm nën Teje u strehua.

Odhi V.
Ti, o Zoti im, si dritë erdhe mbi dhe, dritë e

shenjtë që nxjerr nga errësira gjithsa të lavdërojnë
me besë.

Ti je, o i mirë, hon i lipisisë, kij pra lipisi, o li-
pisjar, për të sëmurin me lipisinë tënde hyjnore si li-
pisjar që je.

Shpirtrat tanë, o Krisht, edhe kurmet prej së larti i
shenjtërove pashprehshëm me shënjën e vulës sate
hyjnore; me dorën tënde, pra, na shëro që të gjithë.

Me dashurinë tënde të pathënshme, o Zot shumë i
mirë, pranove të lyheshe me aromat e kurvës; për
shërbëtorin tënd kij nani lipisi.

Hyjlindësorja.
O e pastër e përhimnuar, Zonjë shumë e mirë, kij

kaˆ fÚlax lim»n te kaˆ te‹coj, kl…max kaˆ
propÚrgion, ™lšhson, o‡kteiron prÕj s� g¦r kaˆ
mÒnhn katšfugen.

'WÄd¾ e/.

SÚ, KÚriš mou, fîj * e„j tÕn kÒsmon
™l»luqaj, * fîj ¤gion ™pistršfon * ™k zofèdouj
¢gno…aj * toÝj p…stei ¢numnoàntaj se.

`Up£rcwn, ¢gaqš, toà ™lšouj ¹ ¥bussoj,
™lšhson, ™leÁmon, soà tù qe…J ™lšei tÕn
k£mnonta, æj eÜsplagcnoj.
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protezione e custode, porto e muraglia, scala e fortifi-
cazione, abbi pietà di quest’infermo, ché in te sola ha
cercato rifugio.

Ode V.
Tu, mio Signore, sei venuto nel mondo qual luce,

che fa passare dalla tenebra dell’ignoranza alla luce
santa quanti ti inneggiano con fede.

Tu, o Buono, che sei l’abisso della misericordia,
abbi compassione con la tua divina pietà di
quest’infermo, poiché tu sei misericordioso.

O Cristo che ineffabilmente dall’alto hai santificato
le nostre anime e i nostri corpi col segno divino del
tuo sigillo, guarisci tutti con la tua mano.

O Signore veramente buono, che per il tuo ineffa-
bile amore hai accettato le unzioni dalla meretrice,
abbi pietà del tuo servo.

Theotokion.
O pura, degna di ogni lode, Signora veramente

Yuc¦j ¹mîn, Cristš, kaˆ t¦ sèmata ¥nwqen
sfrag‹dÒj sou qe…J tÚpJ ¡gi£saj ¢fr£stwj,
ceir… sou p£ntaj ‡asai.

'Af£tJ sou storgÍ, Øper£gaqe KÚrie,
dex£menoj t¦j toà mÚrou di¦ pÒrnhj ¢le…yeij,
o„kte…rhson tÕn doàlÒn sou.

Qeotok…on.

PanÚmnhte ¡gn», Øper£gaqe Dšspoina,
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lipisi për sa lyhen me vajin hyjnor dhe shpëto shër-
bëtorin tënd.

Odhi VI.

Fli të dërgoj, o Zot, me zë lavdërimi, Kisha të
thërret, e çliruar nga pengesa e djallit me anë të
mëshirës së gjakut buruar nga brinja jote.

Me fjalën tënde e urdhërove lyerjen me vaj për
mbretërit, o njeridashës, dhe për priftërinjtë e mëdhenj
e përsose; shpëto me shilën tënde, o lipisjar, edhe të
sëmurin.

Ndyrja e djallit mos t’i prekë shqisat e të lyerit me
lyerjen tënde hyjnore, o Shpëtimtar, por përkrahe nën
strehën e lavdisë sate.

Ndeje dorën tënde prej së larti, o njeridashës, dhe
vajin tënd të shenjtëruar dhuroja shërbëtorit tënd për
shërim dhe çlirim nga të gjitha sëmundjet.

Hyjlindësorja.
U fanose në shtëpinë e Perëndisë sate si ulli i për-

™lšhson toÝj tù qe…J criomšnouj ™la…J, kaˆ
sîson tÕn o„kšthn sou.

'WÄd¾ j/.

QÚsw soi * met¦ fwnÁj a„nšsewj, KÚrie, * ¹
'Ekklhs…a bo´ soi, * ™k daimÒnwn lÚtrou
kekaqarmšnh * tù di' o�kton * ™k tÁj pleur©j
sou ∙eÚsanti a†mati.

LÒgoij sou Ð di' ™la…ou de…xaj, fil£nqrwpe,
™n basileàsi t¾n cr‹sin, kaˆ ¢rciereàsi taÚthn
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buona, abbi pietà di quanti vengono unti con questo
divino olio, e salva il tuo servo.

Ode VI.

“O Signore, offrirò un sacrificio a te con voce di lode”,
ti grida la Chiesa, liberata per tua pietà dall’ipoteca dei
demoni per mezzo del sangue sgorgato dal tuo costato.

O amico degli uomini, che con la tua parola hai or-
dinato l’unzione dell’olio per i re e per i sommi sacer-
doti, salva, o misericordioso, quest’infermo col tuo
sigillo.

O Salvatore, la contaminazione dei crudeli demoni
non sfiori i sensi di chi è stato segnato con la tua divina
unzione, ma difendilo sotto la protezione della tua gloria.

Stendi, o amico degli uomini, la tua mano dall’alto
e santificando questo tuo olio, o Salvatore, donalo al
tuo servo a guarigione e liberazione di tutti i mali.

Theotokion.
Apparisti nella casa del tuo Dio, o Madre del

telšsaj: sfragismù sou kaˆ tÕn p£sconta
sîson æj eÜsplagcnoj.

Mšqexij m¾ ™k pikrîn daimÒnwn ™f£yoito toà
™p' ¢le…yei ™nqšJ seshmeiwmšnou, Sîter,
a„sq»sei: ¢ll' ™n skšpV perite…cison toàton tÁj
dÒxhj sou.

”Orexon ce‹ra t¾n s¾n ™x Ûyouj, fil£nqrwpe,
kaˆ sou tÕ œlaion, Sîter, ¡gi£saj, d…dou tù sù
o„kštV e„j Øge…an kaˆ noshm£twn p£ntwn ™klÚ-
trwsin.
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frutshëm, o Mëmë e Krijuesit, dhe me anën tënde u
mbush me lipisi bota e tërë; shpëtoje prandaj të sëmu-
rin me ndihmën e lutjes sate.

Shkurtorja.
Burim Ti je i lipisisë, o shumë i mirë, çliro pra

nga çdo të keqe, o lipisjar, gjithsa me besë të thellë Ty
të përmbysen, dhe pasi i nxore nga sëmundjet, fali
prej së larti edhe hirin hyjnor.

Odhi VII.

Në furrën përsiane, të përvëluar nga dëshira e
ponisë më shumë se nga flakat e zjarrit, djemtë
thërrisnin: I bekuar je Ti, Zot, në faltoren e lavdisë
sate.

Ti, Shpëtimtar e i vetmi Perëndi, që shëron me
mëshirë e lipisi mundimet e shpirtravet edhe lavomat
e kurmevet, Ti vetë kij kujdes për këtë që pëson në
sëmundje dhe shëroje.

Ndërsa lyhen me vaj krerat e të gjithëve, fali

Qeotok…on.

Pšfhnaj ™n tù Qeoà sou o‡kJ kat£karpoj,
m»thr toà kt…stou, ™la…a: di' Âj pl»rhj êfqh kÒ-
smoj ™lšouj: Óqen sîze presbeiîn ™pafÍ sou tÕn
k£mnonta.

Kont£kion, Ãcoj b'. T¦ ¥nw zhtîn.

'Elšouj phg¾ Øp£rcwn, Øper£gaqe, toÝj
p…stei qermÍ ™lšJ tù ¢f£tJ sou prospesÒntaj,
eÜsplagcne, ™k panto…aj lÚtrwsai kakèsewj,
kaˆ t¦j ˜autîn nÒsouj ¢r£menoj, par£scou t¾n
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Creatore, come un ulivo fruttuoso, e per mezzo tuo il
mondo fu ricolmo di misericordia; perciò salva
quest’infermo con l’ausilio delle tue preghiere.

Kontakion.
O Buono, tu che sei la fonte della misericordia, libe-

ra da ogni male quelli che con fede ardente si prostrano
davanti alla tua pietà, o misericordioso, e, fugando i lo-
ro mali, concedi dall’alto la tua divina grazia.

Ode VII.

Nella fornace dei Persiani i figli di Abramo, infuo-
cati dall’amore della pietà piuttosto che dalla fiamma,
gridavano: Benedetto sei tu, o Signore, nel tempio
della tua gloria.

Tu, o Salvatore, che sei il solo Dio che con la tua
misericordia e compassione guarisci le passioni delle
anime e le ferite dei corpi di tutti, cura e sana anche
quest’infermo.

Nel mentre si ungono con l’olio le teste di tutti,

qe…an c£rin ¥nwqen.
'WÄd¾ z/.

'En tÍ kam…nJ * 'Abramia‹oi pa‹dej tÍ per-
sikÍ * pÒqJ * eÙsebe…aj m©llon À tÍ flogˆ *
purpoloÚmenoi ™kraÚgazon: * EÙloghmšnoj e� *
™n tù naù tÁj dÒxhj sou, KÚrie.

SÝ ™n ™lšei kaˆ o„ktirmo‹j sou, Sîter, mÒnoj
QeÒj, p£ntwn „atreÚwn p£qh te tîn yucîn kaˆ
swm£twn t¦ suntr…mmata, kaˆ tÕn ™n nÒsoij
p£sconta aÙtÕj qerapeÚwn ‡asai.
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gëzimin, o Krisht, edhe harenë atyj që kërkon
mëshirën e çlirimit, o Zot, me lipisinë tënde të pa-
sur.

Shpatë kundër djallit, o Shpëtimtar, është shila
jote; zjarr është që shuan vuajtjet e shpirtravet me
uratat e priftërinjvet; prandaj na që me besë e morëm
shërimin Ty të përhimnojmë.

Hyjlindësorja.

Ti që në bark hyjnisht e mbajte Atë që në grushtin
e dorës së tij i mban të gjitha, o Mëmë e Perëndisë, e-
dhe pashprehshëm i dhe kurm, bëj që të jetë i mirë, të
lutemi, ndaj të sëmurit.

Odhi VIII.
Ndejti duart Danieli dhe grykët e luanëvet përçajti;

djemtë flakur nga besa forën e zjarrit e shuan dhe me
virtyte brezuar thërrisnin: Bekoni gjithë veprat e Zotit
Tënzonë.

'En tù lipa…nein ™la…ou cr…sei p£ntwn
t¦j kefal£j, d…dou eÙfrosÚnhj toÚtJ t¾n
carmon¾n tù tÕn œleon zhtoànt… sou tÁj
¢polutrèsewj, Cristš, tù plous…J ™lšei
sou, KÚrie.

X…foj Øp£rcei kat¦ daimÒnwn, Sîter,
sou ¹ sfrag‹j: pàr d� ¢nal…skon p£qh t¦
tîn yucîn ƒeršwn ta‹j ™nteÚxesin: Óqen
pistîj Ømnoàmšn se, oƒ dedegmšnoi t¾n
‡asin.
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concedi, Cristo Dio, nella tua grande pietà, la tua
gioia e la tua letizia a chi cerca la misericordia della
redenzione.

Il tuo sigillo, o Salvatore, è spada contro i demoni,
fuoco che consuma le passioni delle anime per mezzo
della preghiera dei sacerdoti, per cui noi, che abbiamo
ricevuto questo rimedio, ti inneggiamo con fede.

Theotokion.

Tu, o Madre di Dio, che hai portato nel tuo seno in
modo divino colui che tiene ogni cosa nella palma
della sua mano, ed ineffabilmente gli hai dato corpo,
rendilo propizio, ti scongiuriamo, verso quest’infermo.

Ode VIII.
Daniele, avendo steso le sue mani, nella fossa spez-

zò le bocche dei leoni; i fanciulli ardenti di fede, cinti
di virtù, spensero la potenza del fuoco, esclamando:
Benedite il Signore, voi opere tutte del Signore.

Qeotok…on.

SÝ tÕn kratoànta ™n tÍ drakˆ t¦ p£nta, m»-
thr Qeoà, œndon ™n koil…v scoàsa qeoprepîj,
kaˆ ¢fr£stwj swmatèsasa, Øp�r toà k£mnontaj
™xilšwsai toàton deÒmeqa.

'WÄd¾ h/.

Ce‹raj ™kpet£saj Dani¾l * leÒntwn c£smata
* ™n l£kkJ œfraxe: * purÕj d� dÚnamin œsbesan *
¢ret¾n perizws£menoi * oƒ eÙsebe…aj ™rastaˆ *
Pa‹dej, kraug£zontej: * EÙloge‹te, * p£nta t¦
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Për të gjithë, o Shpëtimtar, kij lipisi, sipas lipisisë
sate të madhe e hyjnore; se prandaj u mblodhëm këtu
të gjithë duke përfytyruar mistikërisht tepricën e lipi-
sivet të tua e duke i dhënë me besë lyerjen e vajit
shërbëtorit tënd, për të cilin të lutemi ta vizitosh.

Ndëpërmjet të rrëkevet të lipisisë sate, o Krisht,
dhe të vajimevet të priftërinjvet të tu, o Zot, laja
dhimbjet, o lipisjar, edhe sëmundjen bashkë me
sulmimet e pikëllimevet këtij që nga ankthet e
epshevet po shtrydhet, sepse posi dolli i çliruar Ty
me mirënjohje të të lavdëronjë.

Prej nesh që vajin tënd hyjnor posi simbol të
mirëdashjes së larti dhe haresë e përshkruajmë, o
Sundimtar, mos largò lipisinë tënde, dhe mos e
përçmò atë që përgjithmonë me besë po thërret:
Bekoni gjithë veprat e Zotit Tënzonë.

Hyjlindësorja.
Si kurorë lavdërimi natyra e pranoi Birin tënd

œrga Kur…ou, tÕn KÚrion.

“Apantaj ™lšhson, Swt»r, kat¦ tÕ mšga sou
kaˆ qe‹on œleoj: diÕ sun»cqhmen ¤pantej mu-
stikîj diatupoÚmenoi tîn o„ktirmîn sou t¾n
∙op»n, cr…sma pros£gontej di' ™la…ou p…stei sù
doÚlJ Ön kaˆ ™p…skeyai.

`Re…qroij toà ™lšouj sou, Cristš, kaˆ ™pa-
le…mmasi tîn ƒeršwn sou plÚnon æj eÜ-
splagcnoj, KÚrie, t¦j ÑdÚnaj kaˆ t¾n k£kwsin,
kaˆ ¢lgeinîn ™pifor¦j toà ™n ¢n£gkaij paqîn
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Abbi pietà di tutti, o Salvatore, secondo la tua
grande e divina misericordia; per questo tutti ci siamo
riuniti, a simboleggiare misticamente l’abbondanza
delle tue commiserazioni, e ad amministrare con fede
l’unzione dell’olio a questo tuo servo, che ti preghia-
mo di visitare.

O Cristo Signore, con i torrenti della tua pietà e con
le unzioni dei sacerdoti dissipa, come misericordioso,
i dolori, le infermità e gli assalti delle tribolazioni di
questi che è tormentato dalle angustie dei mali, affin-
ché, salvato, ti possa glorificare con riconoscenza.

O Sovrano, non allontanare la tua misericordia da
noi che celebriamo il tuo divino olio come simbolo
della condiscendenza e della letizia celeste, e non di-
sprezzare colui che con fede continuamente grida:
Benedite il Signore, voi opere tutte del Signore.

Theotokion.
O pura, la natura ha accolto come gloriosa corona

trucomšnou: Ópwj dox£zV se swqeˆj eÙcar…stwj.

SÚmbolon tÁj ¥nwqen ∙opÁj kaˆ ƒlarÒthtoj,
œlaion qe‹on ¹m‹n to‹j diagr£fousi, Dšspota, m¾
makrÚnVj sou tÕ œleoj, mhd� par…dVj tÕn pistîj
¢eˆ kraug£zonta: eÙloge‹te, p£nta t¦ œrga
Kur…ou, tÕn KÚrion.

Qeotok…on.

”Endoxon æj stšfanon, ¡gn», ¹ fÚsij e‡lhfe
tÕn qe‹on tÒkon sou, ™cqrîn ¢pe…rgonta
f£laggaj, kaˆ nikînta kat¦ kr£toj aÙtoÚj: diÕ
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hyjnor, i cili ushtritë e armiqvet i prishi dhe mori fito-
ren me fuqinë e vet: edhe na prandaj, kurorëzuar me
dritën e shkëlqyeshme të dhuratavet të tua, o Zonjë e
perhimnuar, të lavdërojmë.

Odhi IX.

Gur qoshe jo i prerë nga duar njerëzore, prej Teje,
mal i pangarë, dolli Zoti Krisht, o Virgjëreshë, dhe në
vete natyrat e ndara i bashkoi: me hare prandaj, o
Hyjlindëse, na të madhërojmë.

Prej qiellit, o lipisjar, shikò dhe mëshirën tënde
tani dhe fuqinë falja këtij që ndaj Teje po vjen, o
njeridashës, me anë të lyerjes hyjnore të priftërinjvet
të tu.

Me haré kemi parë, o Shpëtimtar shumë i mirë,
vajin hyjnor me të cilin u lyejte në shtytje hyjnore
përmbi shokët dhe tipikisht pjesëmarrësvet ua fale në
larjen hyjnore.

Kijna lipisi dhe mëshirë, o Shpëtimtar; ruaji

car…twn sou faidra‹j katastefÒmenoi ¢gla�aij,
s� ¢numnoàmen, panÚmnhte Dšspoina.

'WÄd¾ q/.

L…qoj ¢ceirÒtmhtoj Ôrouj * ™x ¢laxeÒtou
sou, Parqšne, * ¢krogonia‹oj ™tm»qh * CristÒj,
sun£yaj * t¦j diestèsaj fÚseij: * diÕ
™pagallÒmenoi * sš, QeotÒke, megalÚnomen.

Neàson oÙranÒqen, o„kt…rmon, de‹xÒn sou tÕ
œleoj p©si: dÕj nàn t¾n ¢nt…lhyin t¾n s¾n kaˆ
t¾n „scÚn sou tù prosiÒnti soi, di¦ toà qe…ou



Rito dell’Olio Santo 41

il tuo divin Figlio che ha sconfitto le falangi nemiche
e le ha vinte con la sua potenza, per cui noi, ornati
della luce splendente dei tuoi doni, ti inneggiamo, o
Signora degna di lode.

Ode IX.

Cristo, come pietra angolare, non tagliata da mano
d’uomo, è stato estratto da te, o Vergine, che sei qual
monte intatto, ed ha congiunto le nature distinte; per
cui con esultanza ti magnifichiamo, o Madre di Dio.

Inclìnati dal cielo, o misericordioso, e mostra a tutti
la tua pietà; da’ ora il tuo aiuto e la tua forza a questi
che si appressa a te, o amico degli uomini, per mezzo
della divina unzione dei tuoi sacerdoti.

O buon Salvatore, con esultanza abbiamo contemplato
l’olio divino che hai ricevuto, per la tua divina condi-
scendenza, a preferenza dei tuoi compagni e che simboli-
camente hai donato ai partecipi del lavacro divino.

O compassionevole Salvatore, abbi pietà e miseri-

cr…smatoj tîn ƒeršwn sou, fil£nqrwpe.

”Idomen, pan£gaqe Sîter, ¢gallièmenoi tÕ
qe‹on œlaion ∙opÍ sou ™nqšJ Øp�r metÒcouj, Óper
prose…lhfaj kaˆ tupikîj metšdwkaj loutroà
toà qe…ou to‹j metšcousin.

O‡kteiron, ™lšhson, Sîter: ∙àsai deinîn kaˆ
¢lghdÒnwn: lÚtrwsai belîn toà ponhroà toÝj
soÝj o„kštaj, yuc¦j kaˆ sèmata, æj ™le»mwn
KÚrioj, c£riti qe…v ™xièmenoj.
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shërbëtorët e tu nga e liga dhe pikëllimet; çlirona
nga shigjetat e të ligut dhe pastrò shpirtrat e kur-
met tanë me hirin tënd hyjnor, o Zot lipisjar.

Hyjlindësorja.

Himnet dhe lutjet e shërbëtorëvet të tu, o Vir-
gjëreshë, pranoji, dhe nga pikëllimet e rënda edhe
pësimet ruaje me lutjet e tua atë që me anën tonë nën
strehën tënde po vëhet.

Të ka hje me të vërtetë të të lumërojmë Tyj
Hyjlindësen, gjithmonë të lumurën dhe të përmbidëli-
rën dhe Mëmën e Perëndisë tonë.

Më të nderuarën se Hjeruvimet dhe më të
lavdëruarën pa përqasje se Serafimet, që pa u
përlyer linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë
Hyjlindësen, Tyj të madhërojmë.

Dërgimsorja.

Me lipisi, o i mirë, hidhe vështrimin tënd mbi lu-

Qeotok…on.

“Umnouj kaˆ de»seij, Parqšne, prosdecomš-
nh tîn sîn doÚlwn, ∙àsai calepîn paqhm£twn
kaˆ ¢lghdÒnwn ta‹j ƒkes…aij sou tÕn di' ¹mîn,
pan£crante, tÍ qe…v skšpV sou prostršconta.

”AxiÒn ™stin æj ¢lhqîj * makar…zein se
t¾n QeotÒkon, * t¾n ¢eimak£riston kaˆ
panamèmhton, * kaˆ Mhtšra toà Qeoà ¹mîn.

T¾n timiwtšran tîn Ceroubˆm * kaˆ ™ndoxo-
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cordia dei tuoi servi, liberali dai mali e dalla sofferen-
ze, scampali dai dardi del maligno, purificando, come
Signore misericordioso, le anime e i corpi con la tua
divina grazia.

Theotokion.

O Vergine, accogli gli inni e le suppliche dei tuoi
servi e libera, con la tua intercessione, dalle acerbe
sofferenze e dai dolori colui che per mezzo nostro si
rifugia sotto la tua divina protezione, o Immacolata.

E’ veramente giusto proclamare beata te, o Deipa-
ra, che sei beatissima, tutta pura e Madre del nostro
Dio.

Noi magnifichiamo te, che sei più onorabile dei
Cherubini e incomparabilmente più gloriosa dei Sera-
fini, che in modo immacolato partoristi il Verbo di
Dio, o vera Madre di Dio.

Exapostilarion.

Rivolgi il tuo occhio, o Buono, con misericordia

tšran * ¢sugkr…twj tîn Seraf…m, * t¾n
¢diafqÒrwj * QeÕn LÒgon tekoàsan: * t¾n
Ôntwj QeotÒkon * s� megalÚnomen.

'Exaposteil£rion. 'Epeskšyato ¹m©j.

'En ™lšJ, ¢gaqš, ™p…bleyon sù Ômmati ™pˆ t¾n
dšhsin ¹mîn tîn sunelqÒntwn ™n tù naù sou tù
¡g…J s»meron: cr…sai qe…J ™la…J nosoàntaj toÝj
doÚlouj sou.
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tjen tonë, se sot në faltoren tënde të shenjtë jemi
mbledhur; dhe me vajin tënd hyjnor lyeji shërbëtorët e
tu të sëmurë.

Lavdërimet.
Hirin na dhe me anë të apostujvet të tu, o njeri-

dashës lipisjar, që me vajin e shenjtë të shërohen la-
vomat dhe sëmundjet e të gjithëve; shenjtërò prandaj
edhe tani si lipisjar këtë që me besë vjen ndaj Teje
dhe kiji lipisi, nga çdo sëmundje çliroje dhe që të
marrë pjesë në ëndjen tënde të paprishur vlerësoje.

Prej qiellit, o i pakuptueshëm, ruaje si lipisjar,
Ti që me dorë të papashme, o njeridashës, shqisat
tona me vajin tënd hyjnor vulose, këtë që me besë
vjen ndaj Teje dhe ndjesën e mëkatevet kërkon;
dhe shërimin e shpirtit e të kurmit ia fal, që ai me
dashuri të të lavdëronjë Ty edhe pushtetin tënd ta
madhëronjë.

Ndëpërmjet të lyerjes së vajit tënd, o njeridashës,

E„j toÝj A‡nouj, stichr¦ prosÒmoia, Ãcoj d/. ”Edwkaj
shme…wsin.

”Edwkaj t¾n c£rin sou di¦ tîn sîn,
eÙdi£llakte, ¢postÒlwn, fil£nqrwpe, ™la…J
ptaism£twn ¥fesin, kaˆ dèrhs¡g…J sou
qerapeÚein p£ntwn plhg£j te kaˆ nÒsouj: diÕ
™la…J sou pistîj tÕn prosiÒnta kaˆ nàn, æj
eÜsplagcnoj, ¡g…ason, ™lšhson, panto…aj
nÒsou kaq£rison, kaˆ trufÁj tÁj ¢fq£rtou
sou katax…wson, KÚrie.
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alla preghiera di noi che oggi ci siamo riuniti nel tuo
santo tempio e ungi con l’olio divino i tuoi servi in-
fermi.

Alle Laudi. Stichirà prosomia. Tono IV.
O benigno amico degli uomini, hai dato per mezzo

dei tuoi apostoli la grazia di guarire col santo olio le
piaghe e le malattie di tutti; perciò santifica, come mi-
sericordioso, colui che ora si avvicina a te con fede,
abbine pietà, liberalo da ogni infermità e rendilo de-
gno, o Signore, della tua felicità incorruttibile.

O Signore incomprensibile e misericordioso, che
con la tua mano invisibile hai sigillato, o amico degli
uomini, i nostri sensi, volgi il tuo sguardo su questi
che con fede, per mezzo del divino olio, ricorre a te e
chiede il perdono dei peccati; donagli la guarigione
dell’anima e del corpo, affinché ti possa glorificare
con amore e magnificare la tua potenza.

O amico degli uomini, con l’unzione del tuo olio e

Blšyon, ¢kat£lhpte, ™x oÙranÒqen æj
eÜsplagcnoj ™n ceirˆ ¢or£tJ sou sfrag…saj,
fil£nqrwpe, t¦j ¹mîn a„sq»seij ™la…J sou
qe…J tÕn prosdramÒnta soi pistîj, kaˆ
™xaitoànta ptaism£twn ¥fesin, kaˆ dèrhsai
t¾n ‡asin t¾n tÁj yucÁj kaˆ toà sèmatoj, †na
pÒqJ dox£zV se, megalÚnwn tÕ kr£toj sou.

Cr…sei toà ™la…ou sou kaˆ ƒeršwn,
fil£nqrwpe, ™pafÍ toÝj o„kštaj sou: ¡g…ason
¥nwqen, noshm£twn ∙àsai, yucÁj te tÕn
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dhe duarvënies së priftërinjvet shërbëtorët e tu prej
së larti shenjtërò; ruaji nga sëmundjet, njollat e
shpirtit pastroja dhe ua laj, o Shpëtimtar, dhe nga
skandalet e ndryshme çliroji, durimet e tyre pushò,
fatkeqësitë i largò dhe pikëllimet ua hiq si lipisjar e i
mëshirshëm.

Lavdi... Nanì... Hyjlindësorja.

Ty, pëllas i përkulluar i mbretit, të lutem, o Vir-
gjëreshë e përhimnuar: mendjen time të shëmtuar
me çdo mëkat pastroje dhe në faltore të këndshme
të Trinisë hyjnore shndërroje: kështu që shërbëtori
yt i kotë, i shpëtuar, pushtetin tënd të madhëronjë
dhe lipisinë tënde të pamatur.

Himni Trishenjtor. Trini e tërëshenjtë...; Ati ynë...; Se
jotja...

Pastaj Troparin, Ting. IV.
Ti, o i vetmi që shpejton të ndihmosh, o Krisht,

prej së larti shpejtò të vizitosh shërbëtorët e tu që

∙Úpon k£qaron, œkplunon, Swt»r, kaˆ polu-
plÒkwn skand£lwn lÚtrwsai, toÝj pÒnouj
paramÚqhson, t¦j perist£seij ™kd…wxon, kaˆ
t¦j ql…yeij ¢f£nison, æj o„kt…rmwn kaˆ
eÜsplagcnoj.

DÒxa.. Kaˆ nàn... Qeotok…on.

Sš, tÕ kaqarètaton toà basilšwj pal£-
tion, duswpî, poluämnhte: tÕn noàn mou
kaq£rison tÕn ™spilwmšnon p£saij ¡mart…aij
kaˆ katagègion terpnÕn tÁj Øperqšou Tri£doj
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con l’imposizione delle mani dei sacerdoti, dall’alto,
santifica i tuoi servi, liberali dalle infermità, purifica e
lava le macchie della loro anima, o Salvatore, e libe-
rali dai molteplici scandali; calma i loro dolori, fuga
le sventure, fa’ cessare le tribolazioni, perché tu sei
pietoso e misericordioso.

Gloria... ora... Theotokion.

Ti supplico, o Vergine molto glorificata e purissi-
mo palazzo del Re: Purifica la mia mente macchiata
da molti peccati e rendila tempio gradito della divina
Trinità, affinché io tuo servo inutile, salvato, possa
magnificare la tua potenza e la tua incommensurabile
misericordia.

Trisagio; Santissima Trinità... Padre nostro... Poiché tuo è il
regno...

Tropario.
O Cristo, l’unico sollecito a soccorrere, affrettati

dall’alto dei cieli a visitare i tuoi servi che soffrono;

po…hson: Ópwj t¾n dunaste…an sou kaˆ tÕ
¢mštrhton œleoj megalÚnw swzÒmenoj, Ð
¢cre‹oj o„kšthj sou.

TÕ Tris£gion: Panag…a Tri£j... tÕ P£ter ¹mîn Ð ™n
to‹j oÙrano‹j... “Oti soà ™st…n...

E�ta trop£rion, Ãcoj d/. TacÝ prokat£labe.

TacÝj e„j ¢nt…lhyin mÒnoj Øp£rcwn, Cristš,
tace…an t¾n ¥nwqen de‹xon ™p…skeyin to‹j
p£scousi doÚloij sou: * lÚtrwsai noshm£twn
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vuajnë; nga sëmundjet çliroji dhe nga dhimbjet
pikëllore, ngreji që të të himnojnë dhe papushim të të
lavdërojnë, me lutjet e Hyjlindëses, o i vetmi njeri-
dashës.

Dhe vazhdimisht Dhjaku thotë Litaninë e madhe:

Në paqe le t’i lutemi Zotit.
Populli: Lipisi, o Zot.
Për paqen së larti dhe për shpëtimin e shpirtravet

tanë, le t’i lutemi Zotit.
Për paqen e tërë jetës, dhe për qëndrimin e mirë të

kishavet të shejta të Perëndisë edhe për bashkimin e të
gjithëve, le t’i lutemi Zotit.

Për këtë shtëpi të shejtë dhe për ata që hyjnë këtu
me besë, me poni dhe trëmbësi Perëndije, le t’i lutemi
Zotit.

Se të bekohet ky vaj me fuqinë, me veprimin e me
përmbindodhjen e Shpirtit të Shëjtë, le t’i lutemi Zotit.

kaˆ pikrîn ¢lghdÒnwn, œgeiron toà Ømne‹n se
kaˆ dox£zein ¢paÚstwj, presbe…aij tÁj
QeotÒkou, mÒne fil£nqrwpe.

Kaˆ eÙqÝj t¾n Sunapt¾n Ð Di£konoj, À Ð prîtoj tîn
`Ieršwn:

'En e„r»nV toà Kur…ou dehqîmen.

Oƒ Coroˆ ™nall£x: KÚrie, ™lšhson.

`Up�r tÁj ¥nwqen e„r»nhj, kaˆ tÁj swthr…aj
tîn yucîn ¹mîn, toà Kur…ou dehqîmen.
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liberali dalle infermità e dagli acerbi dolori, risanali
perché ti inneggino e ti glorifichino incessantemente,
per le preghiere della Madre di Dio, o solo amico de-
gli uomini.

Subito dopo il Diacono, o il primo Sacerdote, dice la Colletta:

In pace preghiamo il Signore.
Il Popolo: Signore, pietà.
Per la pace che viene dall’alto e per la salvezza

delle anime nostre, preghiamo il Signore.
Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle

sante Chiese di Dio e per l’unione di tutti preghiamo
il Signore.

Per questa santa dimora, e per coloro che vi entra-
no con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signo-
re.

Perché quest’olio sia benedetto con la virtù, l’opera
e la discesa dello Spirito Santo, preghiamo il Signore.

`Up�r tÁj e„r»nhj toà sÚmpantoj kÒsmou, eÙ-
staqe…aj tîn ¡g…wn toà Qeoà 'Ekklhsiîn, kaˆ
tÁj tîn p£ntwn ˜nèsewj, toà Kur…ou dehqîmen.

`Up�r toà ¡g…ou o‡kou toÚtou, kaˆ tîn met¦
p…stewj, eÙl£beiaj kaˆ fÒbou Qeoà e„siÒntwn ™n
aÙtù, toà Kur…ou dehqîmen.

`Up�r toà eÙloghqÁnai tÕ œlaion toàto, tÍ
dun£mei, kaˆ ™nerge…v, kaˆ ™pifoit»sei toà ¡g…ou
PneÚmatoj, toà Kur…ou dehqîmen.

`Up�r toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj), kaˆ tÁj
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Për shërbëtorin e Perëndisë (akc.), se Perëndia t’e
vështronjë e t’i dërgonjë hirin e Shpirtit të Shëjtë, le
t’i lutemi Zotit.

Se të ruhet ai edhe na nga çdo helm, mëri, rrezik
dhe nevojë, le t’i lutemi Zotit.

Ndihna, shpëtona, kijna lipisi dhe ruajna, o Perën-
di, me hirin tënd.

Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të tërëshejtën,
të dëlirën, të përmbibekuarën, të lavdëruarën Zonjën
tonë Hyjlindësen edhe gjithmonë Virgjërën Mari,
vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën tonë
Krishtit Perëndi le t’ia parashtrojmë.

Populli: Tyj, o Zot.
Pastaj i pari i Priftravet vë ujë ose verë me vaj në kandilin.

Duhet ditur se në Kishën e Madhe, në vend të ujit vënë verë në
kandilin e Vajit të Shëjtë.

Pastaj i pari i Priftravet thotë Uratën e Vajit përpara kan-
dilit.

™n Qeù ™piskšyewj aÙtoà, kaˆ Øp�r toà ™lqe‹n
™p' aÙtÕn t¾n c£rin toà ¡g…ou PneÚmatoj, toà
Kur…ou dehqîmen.

`Up�r toà ∙usqÁnai aÙtÒn te kaˆ ¹m©j, ¢pÕ
p£shj ql…yewj, ÑrgÁj, kindÚnou kaˆ ¢n£gkhj,
toà Kur…ou dehqîmen.

'Antilaboà, sîson, ™lšhson kaˆ diafÚlaxon
¹m©j, Ð QeÒj, tÍ sÍ c£riti.

TÁj panag…aj, ¢cr£ntou, Øpereuloghmšnhj,
™ndÒxou Despo…nhj ¹mîn QeotÒkou, kaˆ ¢ei-
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Per il servo di Dio N., perché egli sia visitato da
Dio, e perché discenda su di lui la grazia dello Spirito
Santo, preghiamo il Signore.

Perché egli e noi siamo liberati da ogni afflizione,
flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore.

Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici,
o Dio, con la tua grazia.

Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, be-
nedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sem-
pre vergine Maria, insieme con tutti i Santi, racco-
mandiamo noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra
vita a Cristo Dio.

Il Popolo: A te, o Signore.
Il primo Sacerdote versa acqua (o vino) e olio nella lampa-

da. Da notare che nella Grande Chiesa, invece di acqua, versa-
no vino nella lampada dell’Olio Santo.

Quindi il primo Sacerdote dice la preghiera dell’olio da-
vanti alla lampada.

parqšnou Mar…aj, met¦ p£ntwn tîn `Ag…wn
mnhmoneÚsantej, ˜autoÝj kaˆ ¢ll»louj, kaˆ
p©san t¾n zw¾n ¹mîn Cristù tù Qeù para-
qèmeqa.

`O CorÒj: So…, KÚrie.
E�ta Ð prîtoj tîn `Ieršwn katacšei Ûdwr À o�non kaˆ

œlaion e„j t¾n kand»lan. 'Istšon, Öti ™n tÍ Meg£lV
'Ekklhs…v, ¢ntˆ Ûdatoj, o�non e„j t¾n kand»lan toà
EÙcela…ou b£llousin.

E�ta lšgei Ð prîtoj tîn `Ieršwn t¾n EÙc¾n toà ™la…ou
¢pšnanti tÁj kand»laj.
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Le t’i lutemi Zotit.
O Zot, që i shëron dërmimet e shpirtravet edhe të

kurmevet tanë me lipisinë tënde e me përdëllimet e
tua, Ti, o Zot, shëjtëro këtë vaj, se të bëhet për ata që
lyhen me të, shërim edhe lirim nga gjithë pësimet, nga
çdo ndyrësi të kurmit e të shpirtit edhe nga çdo e ligë;
që të lavdërohet edhe këtu ëmri yt i tërëshëjtë, i Atit, e
i Birit edhe i Shpirtit të Shëjtë, nani e përhërë e në
jetët e jetëvet. Amin.

Ndërsa gjithë Priftrat thonë këtë Uratë me vetëhenë, kën-
dohen edhe këto tropare:

Ting. IV.
Ti, o i vetmi që shpejton të ndihmosh, o Krisht,

prej së larti shpejtò të vizitosh shërbëtorët e tu që
vuajnë; nga sëmundjet çliroji dhe nga dhimbjet
pikëllore, ngreji që të të himnojnë dhe papushim të të
lavdërojnë, me lutjet e Hyjlindëses, o i vetmi njeri-
dashës.

Toà Kur…ou dehqîmen.

KÚrie, Ð ™n tù ™lšei kaˆ to‹j o„ktirmo‹j sou
„èmenoj t¦ suntr…mmata tîn yucîn kaˆ tîn
swm£twn ¹mîn, aÙtÒj, Dšspota, ¡g…ason tÕ
œlaion toàto, éste genšsqai to‹j criomšnoij ™x
aÙtoà e„j qerape…an, e„j ¢pallag¾n pantÕj
p£qouj, molusmoà sarkÕj kaˆ pneÚmatoj, kaˆ
pantÕj kakoà: †na kaˆ ™n toÚtJ doxasqÍ sou tÕ
pan£gion Ônoma, toà PatrÒj, kaˆ toà Uƒoà, kaˆ
toà ¡g…ou PneÚmatoj, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj
a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.
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Preghiamo il Signore.
O Signore, che nella tua misericordia e compassione

guarisci le afflizioni delle anime e dei corpi nostri, santi-
fica, o Sovrano, quest’olio, perché diventi per quelli che
ne vengono unti guarigione e liberazione da ogni soffe-
renza, da ogni macchia di corpo e di spirito e da ogni
altro male; affinché anche in questo sia glorificato il tuo
santissimo nome, del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.

E mentre i sacerdoti dicono sommessamente la preghiera, si
cantano i seguenti Tropari:

Tono IV.
O Cristo, l’unico sollecito a soccorrere, affrettati

dall’alto dei cieli a visitare i tuoi servi che soffrono;
liberali dalle infermità e dagli acerbi dolori, risanali
perché ti inneggino e ti glorifichino incessantemente,
per le preghiere della Madre di Dio, o solo amico de-
gli uomini.

'En ÓsJ d� lšgetai mustikîj ¹ EÙc¾ par¦ p£ntwn
tîn `Ieršwn, ¥ma y£llontai t¦ trop£ria taàta:

’Hc. d/. TacÝ prokat£labe.

TacÝj e„j ¢nt…lhyin mÒnoj Øp£rcwn,
Cristš, tace…an t¾n ¥nwqen de‹xon ™p…skeyin
to‹j p£scousi doÚloij sou: * lÚtrwsai
noshm£twn kaˆ pikrîn ¢lghdÒnwn, œgeiron toà
Ømne‹n se kaˆ dox£zein ¢paÚstwj, presbe…aij
tÁj QeotÒkou, mÒne fil£nqrwpe.
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Ting. IV.
I verbuar plotësisht nga sytë e shpirtit, tek ti vinj, o

Krishti im, posi i verbëri që prej lindjes, dhe i penduar
thërres me lot: Dritësomë në të errët, o drita e qiellit.

Ting. III.

Shpirtin tim, o Zoti Krisht, që u sëmur nga mëka-
tet edhe dergjet si ulok anës liqenit i shtrirë, ngrere ti
me forcën tënde të perëndishme, si një mjek, që i
shëron të sëmurët, të thërres me mall dhe besë: O Zot
i dhëmbshur, nder dhe lavdi tyj.

Ting. VIII.

Si dishepull i Zotit, o i Drejtë, more përsipër
Vangjelin; ke durimin e patundur si dëshmor; ke
guximin si vëlla i Perëndisë; ke ndërmjetimin si
kryeprift; pra lutju Krishtit Perëndi të shpëtohen
shpirtrat tanë.

Ting. IV.

Fjala e Perëndisë dhe Biri i vetëm i Atit, që erdhi

’Hc. d/. 'Epef£nhj s»meron.

TÁj yucÁj t¦ Ômmata pephrwmšnoj, so…, Cri-
stš, prosšrcomai, æj Ð tuflÕj ™k genetÁj, ™n
metano…v kraug£zwn soi: ƒl£sqhti, mÒne, ¹m‹n
eÙdi£llakte.

’Hc. g/. `H parqšnoj s»meron.

T¾n yuc»n mou, KÚrie, ™n ¡mart…aij
panto…aij kaˆ ¢tÒpoij pr£xesi deinîj
paralelumšnhn, œgeiron tÍ qe�kÍ sou ™pistas…v:
ésper kaˆ tÕn Par£luton ½geiraj p£lai: * †na
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Tono IV.
Privo del lume dell’anima, a te vengo, o Cristo,

come il cieco nato, e pentito a te grido: Sii a noi pro-
pizio tu che solo sei pronto alla clemenza.

Tono III.

Guarisci, o Signore, col tuo divino potere, l’anima
mia gravemente paralizzata per tanti peccati e opere
indegne, come già altra volta guaristi il Paralitico, af-
finché, salvato, possa esclamare: Gloria alla tua po-
tenza, o Cristo misericordioso.

Tono pl. IV.

O giusto, come discepolo del Signore, ricevesti il
Vangelo; come martire sei iscritto nei cieli; come
fratello del Signore, ne hai la fiducia, e come gerarca
hai il potere di intercedere. Prega Cristo Dio per la
salvezza delle anime nostre.

Tono IV.

L’unigenito Dio Verbo del Padre, venuto in mezzo

kr£zw seswsmšnoj: o„kt…rmon, dÒj moi, Cristš,
t¾n ‡asin.

’Hcoj pl. d/.

`Wj toà Kur…ou maqht»j, ¢nedšxw, d…kaie, tÕ
EÙaggšlion: æj m£rtuj œceij tÕ ¢par£grapton:
t¾n pa¸∙hs…an æj ¢delfÒqeoj: tÕ presbeÚein æj
ƒer£rchj: ƒkšteue CristÕn tÕn QeÕn swqÁnai t¦j
yuc¦j ¹mîn.
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në mes të nesh në ditët e sprasme, o Jakov
hyjfrymëzuar, tyj për së pari të tregoi bari dhe dhaskal
në Jerusalim dhe administrues besnik të misterevet
shpirtërore. Mandaj na të gjithë, o Apostull, të çmojmë.

Ting. III.

O Shën Koll i Myrave, kryepeshkop u tregove,
porositë e Zotit Krisht sipas Vangjelit i përmbushe,
shpirtin tënd për besnikët e dorëzove; popullin nga
çdo rrezik e shpëtove; prandaj u shënjtërove me hir të
Zotit, o kryeprift i madh.

Ting. III.

Përluftar të madh nëpër rreziqet të ka gjetur tyj
bota e tërë, se i theve paganët, o Athlofor. Pra siç e
shtrive Lyeun fodull përdhe, kur e forcove dësh-
morin Nestor në shesh, gjithashtu, o Shënjt, lutju
Jisu Krishtit Perëndi të na dhuronjë përdëllimin e
madh.

’Hcoj d/. `O Øywqe…j.

`O toà PatrÕj monogen¾j QeÕj LÒgoj,
™pidhm»saj prÕj ¹m©j ™p' ™sc£twn tîn ¹merîn,
'I£kwbe qespšsie, prîtÒn se ¢nšdeixe tîn
`IerosolÚmwn, poimšna kaˆ did£skalon, kaˆ pi-
stÕn o„konÒmon tîn musthr…wn tîn pneumatikîn:
Óqen s� p£ntej timîmen, 'ApÒstole.

’Hcoj g/. `H parqšnoj s»meron.

'En to‹j MÚroij, ¤gie, `IerourgÕj ¢nede…cqhj:
toà Cristoà g£r, Ósie, tÕ EÙaggšlion plhrèsaj,
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a noi nella pienezza dei tempi, ti ha posto, o veneran-
do Giacomo, qual primo pastore e maestro di Geru-
salemme, e quale fedele amministratore degli spiri-
tuali misteri; perciò, o Apostolo, noi tutti ti onoriamo.

Tono III.

O santo pontefice di Mira, per compiere il Van-
gelo di Cristo hai donato la vita per il tuo popolo e
salvato gli innocenti dalla morte, perciò sei diven-
tato santo e grande dispensatore della grazia di
Dio.

Tono III.

Nei pericoli il mondo ha trovato in te, o glorioso
martire Demetrio, un grande difensore che mette in
fuga i nemici. E come umiliasti la superbia di Lieo per
avere ispirato coraggio a Nestore nello stadio, così, o
santo, supplica Cristo Dio di concedere a noi la sua
grande misericordia.

œqhkaj t¾n yuc»n sou Øp�r laoà sou: œswsaj
toÝj ¢qèouj ™k toà qan£tou: di¦ toàto ¹gi£sqhj,
æj mšgaj mÚsthj Qeoà tÁj c£ritoj.

’Hcoj g/. Qe…aj p…stewj.

Mšgan eÛrato ™n to‹j kindÚnoij s�
Øpšrmacon ¹ o„koumšnh, ¢qlofÒre, t¦ œqnh tro-
poÚmenon: æj oân Lua…ou kaqe‹lej t¾n œparsin,
kaˆ ™n stad…J qa¸∙Únaj tÕn Nšstora, oÛtwj,
¤gie, CristÕn tÕn QeÕn ƒkšteue dwr»sasqai ¹m‹n
tÕ mšga œleoj.



Shërbesa e Vajit të Shëjtë58

Ting. III.
O i Shënjtë Athlofor Pandelimon shëronjës i lu-

mur, lutju Perëndisë mëshirëplot, t’u falë shpirtravet
tanë ndjesën e mëkatevet.

Ting. VIII.

Shën Anargjirë çudibërës Kozma dhe Damian, vi-
zitonani dhe shëronani; dhuratë e muarët, dhuratë pra
ëmnani.

Ting. II.

Lavditë e tua s’numërohen, o Shën Joan i vir-
gjër, pus i çudiravet dhe burim i shërimevet, ndër-
mjetar i palodhur i njerëzvet, o Theollog edhe mik
i Krishtit.

Ting. II.
Mbrojtje e nxehtë dhe mur i pamundur, burim li-

pisije, strehë e jetës, me ngrohtësi të thërresim: O
Zonjë Hyjlindëse, eja dhe lirona nga rreziqet, ti që e
vetmja na mbron me shpejtësi.

’Hcoj g/.

'AqlofÒre, ¤gie kaˆ „amatik� PanteleÁmon,
pršsbeue tù ™le»moni Qeù, †na ptaism£twn
¥fesin par£scV ta‹j yuca‹j ¹mîn.

’Hcoj pl. a/.

“Agioi 'An£rguroi kaˆ qaumatourgo…, ™pi-
skšyasqe t¦j ¢sqene…aj ¹mîn: dwre¦n ™l£bete,
dwre¦n dÒte ¹m‹n.
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Tono III.
O santo atleta e medico Pantaleone, prega il mise-

ricordioso Dio, perché conceda il perdono dei peccati
alle anime nostre.

Tono pl. IV.

Santi Anargiri e taumaturghi, venite a soccorrerci
nelle nostre infermità; gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date.

Tono II.

Chi mai potrà narrare le tue grandezze, o illibato
apostolo Giovanni, poiché tu operi miracoli, fai scatu-
rire guarigioni, e preghi per le anime nostre, come
teologo e amico di Cristo.

Tono II.
O potente interceditrice e baluardo inespugnabile,

fonte di misericordia e rifugio del mondo, con insisten-
za a te gridiamo: O Signora Madre di Dio, affrettati e
liberaci dai pericoli, tu unica sollecita soccorritrice.

’Hcoj b/.

T¦ megale‹£ sou, parqšne, t…j dihg»setai;
brÚeij g¦r qaÚmata, kaˆ phg£zeij „£mata, kaˆ
presbeÚeij Øp�r tîn yucîn ¹mîn, æj qeolÒgoj
kaˆ f…loj Cristoà.

’Hcoj b/.

Presbe…a qerm¾ kaˆ te‹coj ¢prosm£chton, ™lšouj
phg», toà kÒsmou katafÚgion, ™ktenîj boîmšn soi:
QeotÒke Dšspoina, prÒfqason, kaˆ ™k kindÚnwn
lÚtrwsai ¹m©j, ¹ mÒnh tacšwj prostateÚousa.
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Apostullin e thotë Dhjaku.
Paravargu. Psalmi 32. Ting. I.

Ardhtë, o Zot, lipisia jote mbi ne posi shpresuam
tek Ti.

Varg: Gëzohuni, ju të drejtë, në Zotin: se të
drejtëvet i nget lavdërimi.

Këndimi nga letra e përgjithshme e Jakovit.
Kr.5,10-16.

Vëllezër, mirrni Profitet, që na folën në ëmrin e
Zotit, si shëmbull të ligëpësimit e të zëmërgjerësisë.
Ja se i thërresim të lumur ata që durojnë. E kini
gjegjur durimin e Jobit edhe e kini parë përfundimin
e Zotit, se Zoti është plotë me lipisi e me përdëllime.
Po më parë se të gjitha, o vëllezërit e mi, mos mirrni
be as për qiellin as për dhenë, as për ndonjë tjetër
shërbes. Po kur thoni jo, le të jetë jo, e kur thoni po,
le të jetë po; se të mos bini në dënim. Po pëson keq
ndonjë nga ju? Le të bënjë lutje. Është i gëzuar

`O 'ApÒstoloj lšgetai par¦ toà DiakÒnou.

Proke…menon, yalmÕj LB/, Ãcoj a/.

Gšnoito, KÚrie, tÕ œleÒj sou ™f' ¹m©j, *
kaq£per ºlp…samen ™pˆ sš.

St…c. 'Agalli©sqe, d…kaioi, ™n Kur…J: to‹j
eÙqšsi pršpei a‡nesij.

KaqolikÁj ™pistolÁj 'Iakèbou tÕ ¢n£gnwsma.
Kef. E/, st. 10-17.

'Adelfo…, ØpÒdeigma l£bete tÁj kakopaqe…aj
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Il Diacono legge l’Apostolo.
Prokimenon. Salmo 32. Tono I.

Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te spe-
riamo.

Vers.: Esultate, giusti nel Signore; ai retti si addice
la lode.

Lettura della lettera cattolica di Giacomo.
Cap.5,10-16.

Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di
pazienza i profeti che parlano nel nome del Signore.
Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato
con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di
Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riserbò il Si-
gnore, perché il Signore è ricco di misericordia e di
compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né
per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa;
ma il vostro “sì” sia sì, e il vostro “no” no, per non in-
correre nella condanna. Chi tra di voi è nel dolore, pre-

kaˆ tÁj makroqum…aj, toÝj prof»taj, o‰
™l£lhsan ¹m‹n ™n tù ÑnÒmati Kur…ou. 'IdoÝ
makar…zomen toÝj Øpomšnontaj: t¾n Øpomon¾n
'Iëb ºkoÚsate, kaˆ tÕ tšloj Kur…ou e‡dete, Öti
polueÚsplagcnÒj ™stin Ð KÚrioj kaˆ o„kt…rmwn.
PrÕ p£ntwn dš, ¢delfo… mou, m¾ ÑmnÚete, m»te
tÕn oÙranÒn, m»te t¾n gÁn, m»te ¥llon tin¦
Órkon: ½tw d� Ømîn, tÕ na…, na…, kaˆ tÕ oÜ, oÜ,
†na m¾ e„j ØpÒkrisin pšshte. Kakopaqe‹ tij ™n
Øm‹n; proseucšsqw: eÙqume‹ tij; yallštw:
¢sqene‹ tij ™n Øm‹n; proskales£sqw toÝj
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ndonjë? Le të këndonjë psalme. Sëmuret ndonjë nga
ju? Le të thërresë Priftrat e kishës e le të luten për të,
tue e lyer me vaj në ëmrin e Zotit; dhe urata e besës
do t’e shpëtonjë të sëmurin e Zoti do t’e ngrënjë: në
qoftë se ra ndër mëkate, do t’i ndjehen. Rrëfyeni
njeritjetrit mëkatet, e lutuni njeri për tjetrin, se të
shëroheni: fuqi të madhe ka lutja vepruese e të
drejtit.

Alliluia. Psalmi 100. Ting. terth. IV.

Lipisi edhe gjykim do të të këndonjë tyj, o Zot.
Pastaj Prifti i parë thotë Vangjelin e parë.

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Lukës.
Kr.10,25-37.

Atëherë një ligjëtar iu qas Jisuit se t’e ngit e i tha:
Mjeshtër, ç’kam të bënj se të trashëgonj jetën e
përjetshme? Jisui i tha: “Ç’është shkruar te Ligji? Si
lexon?”. E ai u përgjegj e i tha: “Duaje Zotin Perën-
dinë tënd me gjithë zëmrën tënde e me gjithë shpirtin

presbutšrouj tÁj 'Ekklhs…aj, kaˆ proseux£-
sqwsan ™p' aÙtÒn, ¢le…yantej aÙtÕn ™la…J ™n
tù ÑnÒmati toà Kur…ou: kaˆ ¹ eÙc¾ tÁj p…stewj
sèsei tÕn k£mnonta, kaˆ ™gere‹ aÙtÕn Ð KÚrioj:
k³n ¡mart…aj Ï pepoihkèj, ¢feq»setai aÙtù.
'Exomologe‹sqe ¢ll»loij t¦ paraptèmata, kaˆ
eÜcesqe Øp�r ¢ll»lwn, Ópwj „aqÁte: polÝ „scÚei
dšhsij dika…ou ™nergoumšnh.

'AllhloÚ�a, yalmÕj R/, Ãcoj pl. d/.

”Eleon kaˆ kr…sin °soma… soi, KÚrie.
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ghi; chi è nella gioia salmeggi. Chi è malato, chiami a
sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo
averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo ri-
alzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati.
Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e
pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto
vale la preghiera del giusto fatta con insistenza.

Alliluia. Salmo 100. Tono pl. IV.

Amore e giustizia voglio cantare a te, o Signore.
Il primo Sacerdote dice il I Vangelo.

Lettura del santo Vangelo secondo Luca.
Cap.10,25-37.

In quel tempo, un dottore della legge si avvicinò a
Gesù per metterlo alla prova: “Maestro, che devo fare
per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che co-
sa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. Costui
rispose: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo

E�ta lšgei Ð prîtoj tîn `Ieršwn tÕ A/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Louk©n ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. I/, st. 25-38.

Tù kairù ™ke…nJ, nomikÒj tij prosÁlqe tù
'Ihsoà, peir£zwn aÙtÒn, kaˆ lšgwn: did£skale, t…
poi»saj, zw¾n a„ènion klhronom»sw; `O d� e�pe
prÕj aÙtÒn: ™n tù nÒmJ t… gšgraptai; pîj
¢naginèskeij; `O d� ¢pokriqe…j, e�pen: ¢gap»seij
KÚrion tÕn QeÒn sou ™x Ólhj tÁj kard…aj sou,
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tënd, me gjithë fuqinë e me gjithë mendjen tënde”, e-
dhe “Duaje të afërmin tënd si vetëhenë tënde”. Atëhe-
rë Jisui i tha: “Mirë u përgjegje. Bëj ashtu se
trashëgon jetën e përjetshme”. Po ai, se të justifikonej
vetëhenë e tij, e pyejti përsëriu: “E kush është i afërmi
im”? E Jisui iu përgjegj e i tha: “Një njeri vinej poshtë
nga Jerusalimi në Jeriho, e udhës ra ndër duart e ku-
sarëvet, e këta e xheshën e e cënuan, e pastaj ikën e e
lanë në udhë gjysmë të vdekur. E ndodhi se shkoi asaj
udhje një prift, i cili e pa, po shkoi përpara. Gjithashtu
edhe një levit shkoi atej edhe e pa, po shkoi përpara.
Po pastaj ndodhi e shkoi nga ai vend edhe një Sama-
ritan, e pa, e i pati lipisi, e iu afrua e i lajti plagët me
vaj e me verë edhe ia lidhi, e pastaj e vu kaluar mbi
kafshën e tij edhe e solli te një hotel e i pati kujdes. E
të nesërmen menatë, kur duall e iku, nxuar dy dhinarë
e ia dha të zotit të hotëlit e i tha: “Kij kujdes për atë
njeri, e në qoftë se grisën më shumë, kur të prirem t’i
jap”. Nani cili nga këta të tre të duket se qe i afërmi i

kaˆ ™x Ólhj tÁj yucÁj sou, kaˆ ™x Ólhj tÁj
„scÚoj sou, kaˆ ™x Ólhj tÁj diano…aj sou, kaˆ
tÕn plhs…on sou æj seautÒn. E�pe d� aÙtù:
Ñrqîj ¢pekr…qhj: toàto po…ei, kaˆ z»sei. `O d�
qšlwn dikaioàn ˜autÒn, e�pe prÕj tÕn 'Ihsoàn:
kaˆ t…j ™st… mou plhs…on; `Upolabën d� Ð 'Ihsoàj
e�pen: ”AnqrwpÒj tij katšbainen ¢pÕ `Ierousal¾m
e„j `Iericè, kaˆ lhsta‹j perišpesen: o‰ kaˆ ™k-
dÚsantej aÙtÒn, kaˆ plhg¦j ™piqšntej, ¢pÁlqon,
¢fšntej aÙtÕn ¹miqanÁ tugc£nonta. Kat¦
sugkur…an d� ƒereÚj tij katšbainen ™n tÍ Ðdù
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cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stes-
so”. E Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”.
Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi
è il mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scende-
va da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti
che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andaro-
no, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide
passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in
quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e
n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le
ferite, versandovi olio e vino; poi caricatolo sopra il
suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di
lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che
spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di
questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è

™ke…nV: kaˆ „dën aÙtÒn, ¢ntiparÁlqe. `Omo…wj d�
kaˆ leu…thj genÒmenoj kat¦ tÕn tÒpon, ™lqën kaˆ
„dèn, ¢ntiparÁlqe. Samare…thj dš tij ÐdeÚwn,
Ãlqe kat' aÙtÒn, kaˆ „dën aÙtÒn, ™splagcn…sqh:
kaˆ proselqèn, katšdhse t¦ traÚmata aÙtoà,
™picšwn œlaion kaˆ o�non: ™pibib£saj d� aÙtÕn
™pˆ tÕ ‡dion ktÁnoj, ½gagen aÙtÕn e„j pando-
ce‹on, kaˆ ™pemel»qh aÙtoà: kaˆ ™pˆ t¾n aÜrion
™xelqèn, ™kbalën dÚo dhn£ria, œdwke tù
pandoce‹, kaˆ e�pen aÙtù: ™pimel»qhti aÙtoà:
kaˆ Ó, ti ¨n prosdapan»sVj, ™gë ™n tù
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atij që ra ndër duart e kusarëvet?”. E ai u përgjegj:
“Ai që pati lipisi për të”. Ateherë Jisui i tha: “Ec, e bëj
edhe ti si ai”.

Pastaj Dhjaku:

Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,
të lutemi gjegjna e kijna lipisi.

Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë nje-
rëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit dhe
Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e jetëvet.

Populli: Amin.

™panšrcesqa… me ¢podèsw soi. T…j oân tîn triîn
toÚtwn doke‹ soi gegonšnai plhs…on toà
™mpesÒntoj e„j toÝj lVst£j; `O d� e�pen: Ð
poi»saj tÕ œleoj met' aÙtoà. E�pen oân aÙtù Ð
'Ihsoàj: poreÚou, kaˆ sÝ po…ei Ðmo…wj.

E�ta Ð Di£konoj:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.
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incappato nei briganti?”. Quegli rispose: Chi ha avuto
compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu
fa’ lo stesso”.

Poi il Diacono:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-
sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).

Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio
N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed
amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Fi-
glio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmšlhma
™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.



Shërbesa e Vajit të Shëjtë68

I pari i Priftravet thotë Uratën:
Le t’ lutemi Zotit.

O i panisje, o i papasardhje, o shëjt i shëjtravet, Ti
që dërgove Birin tënd të vetëmlindur se të shëronjë
gjithë sëmundjet e gjithë lëngatat e shpirtravet edhe të
kurmevet tanë, dërgo edhe këtu Shpirtin tënd të Shëjtë
e shëjtëro këtë vaj, e bëj se shërbëtorit tënd (akc.) që
me të do të lyhet, t’i dalë çlirim i plotë nga mëkatet e
tija, e trashëgim i rregjërisë së qielvet.

Duhet dijtur se dica e thonë vetëm njer këtu këtë Uratë dhe
i shtojnë thirrjen “Se Tyj të nget të na kesh lipisi...”; po dica
tjerë e thonë njer në fund.

Se Ti je Perëndi i madh e i çuditshëm, që e ruan
dhjatën tënde edhe lipisinë tënde për ata që të duan
mirë; që na dhe çlirimin e mëkatevet me anën e Birit
tënd të shëjtë Jisu Krishtit; që na çlirove nga mëkati
dhe na rilinde; që dritëson të verbërit e ndreq të
shtrëmbërit; që do mirë të drejtët e i ke lipisi mëka-

`O prîtoj tîn `Ieršwn t¾n EÙc»n:

Toà Kur…ou dehqîmen.

”Anarce, ¢di£doce, ¤gie ¡g…wn, Ð tÕn mono-
genÁ soà UƒÕn ™xaposte…laj, „èmenon p©san
nÒson kaˆ p©san malak…an tîn yucîn kaˆ tîn
swm£twn ¹mîn, kat£pemyon tÕ ¤giÒn sou
Pneàma, kaˆ ¡g…ason tÕ œlaion toàto, kaˆ
po…hson aÙtÕ criomšnJ tù sù doÚlJ (tù de), e„j
tele…an ¢polÚtrwsin tîn ¡martiîn aÙtoà, e„j
basile…aj oÙranîn klhronom…an.
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Il primo Sacerdote recita la seguente preghiera:
Preghiamo il Signore.

O Santo dei Santi, eterno Iddio, che hai mandato il
tuo Figlio unigenito a guarire ogni malattia ed ogni in-
fermità delle anime e dei corpi nostri, manda il tuo
Santo Spirito e santifica quest’olio, e fa’ che sia per il
tuo servo N., che con esso viene unto, di piena libera-
zione dai peccati e di conseguimento del Regno dei
cieli.

Da notare che alcuni recitano questa preghiera fino a que-
sto punto e concludono con l’ecfonesi: “Poiché a te appartiene,
o Cristo Dio nostro, l’avere misericordia...”; altri invece la di-
cono intera.

Tu infatti sei Dio grande ed ammirabile, che man-
tieni fede al testamento ed usi misericordia con chi ti
ama; e concedi la liberazione dai peccati per mezzo del
tuo Figlio Gesù Cristo; e ci hai rigenerato dal peccato;
e illumini i ciechi e rialzi i caduti; e ami i giusti ed hai
compassione dei peccatori; e ci hai liberati dalle tene-

'Istšon, Öti tin�j m�n t¾n EÙc¾n taÚthn ›wj ïde mÒnon
lšgousi, met¦ tÁj ™kfwn»sewj: SÕn g£r ™sti tÕ ™lee‹n...
tin�j d� ›wj tšlouj:

SÝ g¦r e� Ð QeÒj, Ð mšgaj kaˆ qaumastÒj, Ð
ful£sswn t¾n diaq»khn sou, kaˆ tÕ œleÒj sou
to‹j ¢gapîs… se: Ð didoÝj lÚtrwsin ¡martiîn di¦
toà ¡g…ou sou paidÕj 'Ihsoà Cristoà: Ð ¢na-
genn»saj ¹m©j ¢pÕ tÁj ¡mart…aj: Ð fwt…zwn toÝj
tufloÚj, kaˆ ¢norqîn toÝj kate¸∙agmšnouj: Ð
¢gapîn toÝj dika…ouj, kaˆ toÝj ¡martwloÝj
™leîn: Ð ¢nakain…saj ¹m©j ™k skÒtouj kaˆ ski©j
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tarëvet; që na përtërite nga errësia e nga hija e
vdekjes, kur i the atyre që ishin lidhur: dilni jashtë;
edhe atyre që ishin në errësi: zbulohuni. Se shkepti
ndër zëmrat tona drita e njohjes së Birit tënd të
vetëmlindur, që kur për ne u buthtua mbi dhe e ba-
noi bashkë me njerëzit; atyre që e muarën i dha
pushtet të bëhen bij të Perëndisë, tue na dhuruar të
bëheshim fëmijë me anën e larjes së rilindjes, dhe na
largoi nga tirania e djallit: se nuk i pëlqeu të pastro-
heshim me gjak, por në vaj të shëjtë na dha shënjën
e kryqes së tij se të bëheshim mëndër e Krishtit,
priftëri rregjërore, komb i shëjtë, e na pastroi me ujë
e na shëjtëroi me Shpirtin e Shëjtë. Ti, pra, o Zot,
ëmna hirin për këtë shërbimin tënd si ia dhe Moiseut
shërbëtorit tënd e Samuilit të dashurit tënd e Joanit
të zgjedhurit tënd e gjithë atyre që brez pas brezi të
kanë pëlqyer; kështu po bëj se dhe na të jemi shër-
bëtorë të dhjatës së re të Birit tënd, në këtë vaj, që ai
e përbëri me gjakun e tij të çmuar, e të zhveshim

qan£tou, lšgwn to‹j ™n desmo‹j: ™xšlqete, kaˆ to‹j
™n tù skÒtei: ¢nakalÚptesqe. ”Elamye g¦r ™n
ta‹j kard…aij ¹mîn tÕ fîj tÁj gnèsewj toà
Monogenoàj sou, ¢f' oá di' ¹m©j ™pˆ tÁj gÁj
êfqh, kaˆ to‹j ¢nqrèpoij sunanestr£fh: to‹j
dexamšnoij aÙtÕn œdwken ™xous…an tškna Qeoà
genšsqai, di¦ loutroà paliggenes…aj t¾n uƒo-
qes…an ¹m‹n caris£menoj, kaˆ ¢mštocouj ¹m©j
™po…hsen ™k tÁj katadunaste…aj toà diabÒlou:
™peˆ oÙk eÙdÒkhsen ™n a†mati kaqar…zesqai, ¢ll'
™n ™la…J ¡g…J œdwke tÕn tÚpon toà stauroà
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bre e dall’ombra della morte e hai detto a quelli che
erano in catene: Uscite!, e a quelli che erano nelle te-
nebre: Venite alla luce! Infatti è brillata nei nostri cuori
la luce della conoscenza del tuo Unigenito, da quando
per noi è apparso sulla terra ed ha vissuto tra gli uomi-
ni. A quanti l’hanno accolto ha dato la potestà di dive-
nire figli di Dio, ha concesso la figliolanza per mezzo
del lavacro della rigenerazione, e ci ha sottratti dalla
tirannia del demonio; poiché non ha voluto purificarci
col sangue, ma con l’olio santo ci ha dato la figura
della sua croce per farci gregge di Cristo, sacerdozio
regale, gente santa, e ci ha purificati con l’acqua e san-
tificati con lo Spirito Santo. Tu, Sovrano Signore, da’
la grazia per questo tuo ministero, come la desti al tuo
servo Mosè ed a Samuele, da te amato, ed a Giovanni,
il tuo eletto, e a tutti quelli che a te sono stati accetti di
generazione in generazione. Così fa’ che anche noi di-
veniamo ministri del Nuovo Testamento del tuo Figlio,
per quest’olio, che hai acquistato col suo prezioso san-

aÙtoà, e„j tÕ genšsqai ¹m©j Cristoà po…mnion,
bas…leion ƒer£teuma, œqnoj ¤gion, kaqar…saj
¹m©j ™n Ûdati, kaˆ ¡gi£saj ™n tù ¡g…J sou
PneÚmati. AÙtÒj, Dšspota KÚrie, dÕj c£rin e„j
t¾n diakon…an sou taÚthn, æj œdwkaj Mwse‹ tù
qer£pont… sou, kaˆ Samou¾l tù ºgaphmšnJ sou,
kaˆ 'Iw£nnV tù ™klektù sou, kaˆ p©si to‹j kaq'
˜k£sthn gene¦n kaˆ gene¦n eÙarest»sas… soi:
oÛtw po…hson kaˆ ¹m©j genšsqai diakÒnouj tÁj
kainÁj sou toà Uƒoà diaq»khj, ™pˆ tÕ œlaion
toàto, Ö periepoi»sw tù tim…J aÙtoà a†mati, †na
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dëshirat botërore e të vdesim për mëkatin se të
rrojmë për drejtësinë pasi u veshëm me Zotin tonë
Jisu Krishtin me anën e shëjtërimit të lyerjes së vajit
që do të përsosim. U bëftë, o Zot, ky vaj, vaj
ngazëllimi, vaj shëjtërimi, veshje rregjërore, mbu-
rojë fuqije, largim nga çdo veprim i djallit, shënjë e
patronditur, gëzim për zëmrën, hare e përjetshme, sa
edhe ata që do të lyhen me këtë vaj të rilindjes, të
jenë të tmershëm kundër armiqvet e të shkëlqejnë
me shkëlqimet e shëjtravet të tu, pa cënim e pa
njollë; e të jenë të mirëpritur ndër pushimet e tua të
përhershme; e të marrin çmimin e thirrjes së larti.

Se Tyj të nget të na kesh lipisi e të na shpëtosh, o
Krisht Perëndia ynë, e Tyj na të dërgojmë lavdinë,
Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në
jetët e jetëvet.

Populli: Amin.
Pastaj Prifti merr nga vaji i shëjtë e lyen të sëmurin tue i

bërë shënjën e kryqes në ballë, në hundë, në faqe, në mjekër, në

¢podus£menoi t¦j kosmik¦j ™piqum…aj, ¢poq£nw-
men tÍ ¡mart…v, kaˆ z»swmen tÍ dikaiosÚnV,
™ndus£menoi tÕn KÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÒn,
di¦ tÁj cr…sewj toà ¡giasmoà, toà mšllontoj
™la…ou ™p£gesqai. Gšnoito, KÚrie, tÕ œlaion
toàto, œlaion ¢galli£sewj, œlaion ¡giasmoà,
œnduma basilikÒn, qèrax dun£mewj, p£shj diabo-
likÁj ™nerge…aj ¢potrÒpaion, sfragˆj ¢nepi-
boÚleutoj, ¢gall…ama kard…aj, eÙfrosÚnh a„èni-
oj, †na kaˆ ™n toÚtJ oƒ criÒmenoi tù tÁj ¢nagen-
n»sewj ™la…J, foberoˆ ðsi to‹j Øpenant…oij, kaˆ
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gue, affinché, deposto ogni desiderio mondano, mo-
riamo al peccato e viviamo per la giustizia, rivestiti del
Signore nostro Gesù Cristo, per l’unzione santificante
di quest’olio. Divenga, o Signore, quest’olio, olio di
allegrezza, olio di santificazione, veste regale, corazza
di potenza, allontanamento di ogni azione diabolica,
sigillo non soggetto ad insidie, gaudio del cuore, letizia
eterna, affinché quelli che vengono unti con quest’olio
della rigenerazione, siano temibili ai nemici, e risplen-
dano nella gloria dei tuoi santi, senza macchia o ruga, e
siano accolti nel tuo eterno riposo e ricevano il premio
della celeste chiamata.

Poiché a te appartiene, o Cristo Dio nostro, l’avere
misericordia di noi e salvarci, e noi rendiamo gloria a
te: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.
Dopo la preghiera, il Sacerdote unge l’infermo con l’olio

in forma di croce sulla fronte, sulle narici, sulle guance, sul

l£mywsin ™n ta‹j lamprÒthsi tîn ¡g…wn sou, m¾
œcontej sp‹lon À ∙ut…da: kaˆ e„s-decqîsin e„j
t¦j a„wn…ouj sou ¢napaÚseij: kaˆ dšxwntai tÕ
brabe‹on tÁj ¥nw kl»sewj.

SÕn g£r ™sti tÕ ™lee‹n kaˆ sèzein ¹m©j, Crist�
Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen, tù
Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati, nàn, kaˆ
¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.
Kaˆ met¦ t¾n EÙc»n, lamb£nei Ð `IereÝj ™k toà ¡g…ou
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kraharor, në duar (përbrënda e përjashta), edhe thotë këtë
Uratë:

O Atë i shëjtë, mjek i shpirtravet edhe i kurmevet
tanë, që na dërgove Birin tënd të vetëmlindur, Zotin
tonë Jisu Krishtin, se të na shëronjë çdo sëmundje e
të na shpëtonjë nga vdekja, Ti shëro edhe shërbëtorin
tënd (akc.) nga sëmundjet që e mundojnë, të kurmit
e të shpirtit, e gjallëroje sipas pëlqimit tënd se të të
falënderonjë edhe ai plotësisht e si duhet tue bërë
vepra të mira; me lutjet e Zonjës sonë të tërëshëjtë
Hyjlindëses edhe gjithmonë Virgjërës Mari; me
mbrojtjet e Fuqivet qiellore, të çmuara dhe pa kurm;
me fuqinë e Kryqes së çmuar dhe jetëbërëse; të nde-
ruarit e të lavdëruarit profit, prodhromit dhe Pagëzo-
rit Joan; të Apostujvet të shëjtë, të lavdëruar e të
dëgjuar; të Dëshmorëvet të shëjtë, të lavdëruar dhe
bukurmundës; të Etërvet tanë të shëjtë dhe hyjprurës;
të shëjtravet Anargjirë edhe mjekë Kozma e Damjan,
Qir e Joan, Pandeleimon dhe Hermolla, Samson e

™la…ou, kaˆ cr…ei tÕn poioànta tÕ EÙcšlaion, car£xaj
stauroà tÚpon ™pˆ toà metèpou kaˆ tîn mukt»rwn kaˆ
tîn pareiîn, kaˆ toà pwgÒnatoj, kaˆ toà st»qouj, kaˆ
tîn ceirîn (œswqen kaˆ œxwqen), lšgwn t¾n EÙc¾n taÚthn:

P£ter ¤gie, „atr� tîn yucîn kaˆ tîn swm£-
twn, Ð pšmyaj tÕn monogenÁ sou UƒÒn, tÕn
KÚrion ¹mîn 'Ihsoàn CristÒn, p©san nÒson
„èmenon, kaˆ ™k qan£tou lutroÚmenon, ‡asai kaˆ
tÕn doàlÒn sou (tÒn de) ™k tÁj periecoÚshj
aÙtÕn swmatikÁj kaˆ yucikÁj ¢sqene…aj, di¦ tÁj
c£ritoj toà Cristoà sou: kaˆ zwopo…hson aÙtÕn
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mento, sul petto, sul palmo e sul dorso delle mani, e dice la se-
guente preghiera:

Padre Santo, medico delle anime e dei corpi,
che hai mandato il tuo unigenito Figlio, il Signore
nostro Gesù Cristo, a guarire ogni malattia, e a li-
berarci dalla morte, guarisci anche il tuo servo N.
dalla sua infermità corporale e spirituale, per mez-
zo della grazia del tuo Cristo; e dagli vita, secondo
il tuo beneplacito, affinché possa renderti il dovuto
ringraziamento con le buone opere; per
l’intercessione della santissima Signora nostra,
Madre di Dio e sempre Vergine Maria, per la virtù
della preziosa e vivificante Croce, per la protezio-
ne delle venerande e celesti Potestà incorporee, del
venerando glorioso Profeta, Precursore e Battista
Giovanni, dei gloriosi e santi Apostoli, dei santi
gloriosi e vittoriosi Martiri, dei nostri santi Padri
portatori di Dio, dei santi medici anargiri Cosma e
Damiano, Ciro e Giovanni, Pantaleone ed Ermolao,

kat¦ tÕ soˆ eÙ£reston t¾n Ñfeilomšnhn soi
eÙcarist…an ™n ¢gaqoerg…v ¢poplhroànta:
presbe…aij tÁj Øperag…aj Despo…nhj ¹mîn
QeotÒkou kaˆ ¢eiparqšnou Mar…aj: prostas…aij
tîn tim…wn ™pouran…wn Dun£mewn ¢swm£twn:
dun£mei toà tim…ou kaˆ zwopoioà Stauroà: toà
tim…ou ™ndÒxou prof»tou ProdrÒmou kaˆ
Baptistoà 'Iw£nnou: tîn ¡g…wn ™ndÒxwn kaˆ
paneuf»mwn 'ApostÒlwn: tîn ¡g…wn ™ndÒxwn kaˆ
kallin…kwn MartÚrwn: tîn Ðs…wn kaˆ qeofÒrwn
Patšrwn ¹mîn: tîn ¡g…wn kaˆ „amatikîn
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Dhjomidh, Moqi e Aniqit, Thallelle dhe Trifon; të
hyjprindërvet të shëjtë edhe të drejtë Joaqimit edhe
Anës, edhe të gjithë Shëjtravet.

Se Ti je burimi i shërimevet, o Krisht Perëndia
ynë, e Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit edhe
Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e jetëvet.
Amin.

Këtë Uratë e thotë secili Prift pasi këndoi Vangjelin edhe
lyen me vaj të sëmurin.

Paravargu. Psalmi 117. Ting. II.

Zoti është fuqia ime dhe kënga ime, e ai për mua u
bë shpëtim.

Varg: Zoti më mundoi e më stërviti, e nuk më dha
ndër duart e vdekjes.

Këndimi nga letra e Palit për Romanët.
Kr.15,1-17.

Vëllezër, na të fortët kemi dëtyrë t’i mbajmë
sëmundjet e atyre që s’kanë fuqi dhe jo t’i pëlqejmë

'AnargÚrwn Kosm© kaˆ Damianoà, KÚrou kaˆ
'Iw£nnou, Pantele»monoj kaˆ `Ermol£ou, Samyën
kaˆ Diom»douj, Mwk…ou kaˆ 'Anik»tou, Qalla-
la…ou kaˆ TrÚfwnoj: tîn ¡g…wn kaˆ dika…wn
qeopatÒrwn 'Iwakeˆm kaˆ ”Annhj, kaˆ p£ntwn tîn
`Ag…wn.

“Oti sÝ e� ¹ phg¾ tîn „am£twn, Crist� Ð QeÕj
¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen, tù Patr…,
kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…,
kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

AÛth ¹ EÙc¾ lšgetai par' ˜nÕj ˜k£stou tîn `Ieršwn,
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Sansone e Diomede, Muzio ed Aniceto, Talleleo e
Trifone, dei santi e giusti progenitori del Signore
Gioacchino ed Anna, e di tutti i tuoi Santi.

Poiché tu sei la fonte di ogni guarigione, o Cristo
Dio nostro, e noi rendiamo gloria a te: Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amin.

Questa preghiera viene ripetuta da ciascun sacerdote dopo
la preghiera che segue il Vangelo, mentre unge l’infermo.

Prokimenon. Salmo 117. Tono II.

Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la
mia salvezza.

Vers.: Il Signore mi ha provato duramente, ma
non mi ha consegnato alla morte.

Lettura della lettera di S. Paolo ai Romani.
Cap.15,1-7.

Fratelli, noi che siamo i forti abbiamo il dovere di
sopportare l’infermità dei deboli, senza compiacere

met¦ tÕ e„pe‹n tÕ EÙaggšlion kaˆ t¾n EÙc»n, criÒntwn
¤ma tù ™la…J tÕn nosoànta.

Proke…menon, yalmÕj RIZ/, Ãcoj b/.

'IscÚj mou kaˆ Ûmnhs…j mou Ð KÚrioj, * kaˆ
œgenetÒ moi e„j swthr…an.

St…c. PaideÚwn ™pa…deusš me Ð KÚrioj, kaˆ
tù qan£tJ oÙ paršdwkš me.

PrÕj ̀Rwma…ouj ™pistolÁj PaÚlou tÕ ¢n£gnwsma.
Kef. IE/, st. 1-8.

'Adelfo…, Ñfe…lomen ¹me‹j oƒ dunatoˆ t¦
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vetëhesë sonë. Secili prej nesh le t’i pëlqenjë të
afërmit në të mirët për përforcim; se edhe Krishti
nuk i pëlqei vetëhesë, po sikundër është shkruar:
“Sharjet e atyre që të shajnë ranë mbi mua”. Sepse
sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin
tonë, se të kemi shpresë me durimin e me
ngushëllimin e Shkronjavet. E Perëndia i durimit e
i ngushëllimit ju dhëftë të kini edhe ju gjithë atë
mendje për njeritjetrin sipas Jisu Krishtit, sa me
një zëmër e me një gojë të lavdëroni Perëndinë e-
dhe Atin e Zotit tonë Jisu Krisht. Prandaj mikpri-
tuni njeritjetri, sikundër edhe Krishti na priti për
lavdi të Perëndisë.

Alliluia. Psalmi 88. Ting. terth. I.
Lipisitë e tua, o Zot, unë do t’i këndonj për-

gjithmonë.
Pastaj Prifti i dytë këndon Vangjelin e dytë.

¢sqen»mata tîn ¢dun£twn bast£zein, kaˆ m¾
˜auto‹j ¢ršskein: ›kastoj ¹mîn tù plhs…on
¢reskštw e„j tÕ ¢gaqÕn prÕj o„kodom»n: kaˆ g¦r
Ð CristÕj oÙc ˜autù ½resen, ¢ll¦ kaqîj
gšgraptai: Oƒ Ñneidismoˆ tîn ÑneidizÒntwn se
™pšpeson ™p' ™mš. “Osa g¦r proegr£fh, e„j t¾n
¹metšran didaskal…an proegr£fh, †na di¦ tÁj
ØpomonÁj kaˆ tÁj parakl»sewj tîn Grafîn, t¾n
™lp…da œcwmen. `O d� QeÕj tÁj ØpomonÁj kaˆ tÁj
parakl»sewj, dóV ¹m‹n tÕ aÙtÕ frone‹n ™n
¢ll»loij kat¦ CristÕn 'Ihsoàn, †na Ðmoqu-
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noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il
prossimo nel bene, per edificarlo. Cristo infatti non
cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto: gli
insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di
me. Ora, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è
stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della
perseveranza e della consolazione che ci vengono
dalle Scritture teniamo viva la nostra speranza. E il
Dio della perseveranza e della consolazione vi conce-
da di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti
ad esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo
e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signo-
re nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli
altri come Cristo accolse voi, per la gloria di Dio.

Alliluia. Salmo 88. Tono pl. I.
Canterò senza fine le grazie del Signore, con la

mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli.
Poi il secondo Sacerdote legge il II Vangelo.

madÕn ™n ˜nˆ stÒmati dox£zhte tÕn QeÕn kaˆ
patšra toà Kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà. DiÕ
proslamb£nesqe ¢ll»louj, kaqîj kaˆ Ð CristÕj
prosel£beto ¹m©j e„j dÒxan Qeoà.

'AllhloÚ�a, yalmÕj PH/, Ãcoj pl. a/.

St…c. Ta ™lšh sou, KÚrie, e„j tÕn a„îna
°somai.

E�ta Ð b/ `IereÝj lšgei tÕ B/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Louk©n ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.
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Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Lukës.
Kr.19,1-10.

Atëherë Jisui ish e shkonej nga Jerihoja. E ja se
ndodhej atje edhe një burr i bëgatë që ia thojnë Zahé e
ish kryepublikan, e ky doj të shih cili ish Jisui, e nuk
mundnej se ishin shumë gjind, e ai ish i vogël me
kurm. E u nis e ngau përpara e vate e u ngjit mbi një
rrëmb fiku, sa t’e shih, se nga ajo udhë kish të shkonej.
E kur erdhi në atë vend, Jisui ngrëjti sytë e e pa, e i tha:
“Zahé, zbrit shpejt, se sot kam të vinj të rri në shtëpinë
tënde”. E ai zbriti menjëherë e e priti me hare. E kur
panë murmurisjin gjithë e thojin: “Vate e hyri të rrirë
në shtëpinë e njëj të mëkatruami!”. Po Zaheu qëndroi e
i tha Jisuit: “Ja, o Zot, gjysmën e petkut tim ia jap të
varfërvet; e në qoftë se i mora njeriu gjë me dhunë e
me të rreme, unë do t’i prier katër herë më shumë”. E
Jisui i tha: “Sot erdhi shpëtimi në këtë shtëpi, se edhe
ky është bir i Avraamit; sepse Biri i njeriut erdhi të
kërkonjë e të shpëtonjë atë që u kish bjerrë”.

Kef. IQ/, st. 1-10.

Tù kairù ™ke…nJ, di»rceto Ð 'IhsoÝj t¾n `Ie-
ricè. Kaˆ „doÝ ¢n¾r ÑnÒmati kaloÚmenoj Zak-
ca‹oj: kaˆ aÙtÕj Ãn ¢rcitelènhj: kaˆ oátoj Ãn
ploÚsioj: kaˆ ™z»tei „de‹n tÕn 'Ihsoàn t…j ™sti,
kaˆ oÙk ºdÚnato ¢pÕ toà Ôclou, Öti tÍ ¹lik…v
mikrÕj Ãn. Kaˆ prosdramën œmprosqen, ¢nšbh ™pˆ
sukomo¸∙šan, †na ‡dV aÙtÒn, Óti di' ™ke…nhj
½melle dišrcesqai. Kaˆ æj Ãlqen ™pˆ tÕn tÒpon,
¢nablšyaj Ð 'Ihsoàj, kaˆ „dën aÙtÒn, e�pen
aÙtù: Zakca‹e, speÚsaj kat£bhqi: s»meron g¦r
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Lettura del santo Vangelo secondo Luca.
Cap. 19,1-10.

In quel tempo, Gesù attraversava Gerico. Ed ecco
un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ric-
co, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli ri-
usciva a causa della folla, poiché era piccolo di statu-
ra. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”.
In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo
ciò, tutti mormoravano: “E’ andato ad alloggiare da
un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signo-
re: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai po-
veri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro
volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è en-
trata in questa casa, perché anch’egli è figlio di
Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare
e a salvare ciò che era perduto”.

™n tù o‡kJ sou de‹ me me‹nai. Kaˆ speÚsaj
katšbh, kaˆ Øpedšxato aÙtÕn ca…rwn. Kaˆ „dÒntej
p£ntej, diegÒgguzon, lšgontej: Öti par¦ ¡mar-
twlù ¢ndrˆ e„sÁlqe katalàsai. Staqeˆj d�
Zakca‹oj e�pe prÕj tÕn 'Ihsoàn: „doÚ, t¦ ¹m…su
tîn ØparcÒntwn mou, KÚrie, d…dwmi to‹j ptwco‹j:
kaˆ e‡ tinÒj ti ™sukof£nthsa, ¢pod…dwmi tetra-
ploàn. E�pe d� prÕj aÙtÕn Ð 'Ihsoàj: Öti s»meron
swthr…a tù o‡kJ toÚtJ ™gšneto, kaqÒti kaˆ
aÙtÕj uƒÕj 'Abra£m ™stin: Ãlqe g¦r Ð UƒÕj toà
¢nqrèpou zhtÁsai, kaˆ sîsai tÕ ¢polwlÒj.
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Dhjaku thotë Ekteninë:
Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,

të lutemi gjegjna e kijna lipisi.
Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë nje-
rëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit dhe
Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e jetëvet.

Populli: Amin.
Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.

Prifti i dytë thotë këtë Uratë:
O Perëndi i madh e shumë i lartë, i adhuruar nga

gjithë krijesa, burimi i urtësisë, hon i mirësisë me të

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.
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Il Diacono dice la litania:
Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-

sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.
Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed ami-
co degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Il Popolo: Amin.
Il Diacono: Preghiamo il Signore.

Il secondo Sacerdote dice la preghiera:
O Dio grande ed eccelso, adorato da tutte le crea-

ture, fonte di sapienza, abisso di bontà del tutto im-

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.

`O b/ `IereÝj t¾n EÙc»n:

`O QeÕj Ð mšgaj kaˆ Ûyistoj, Ð ØpÕ p£shj
kt…sewj proskunoÚmenoj, ¹ tÁj sof…aj phg», ¹
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vërtetë i pavështrueshëm, e det i pakufishëm i lipi-
sisë; Ti, o Zot që njerëzit do mirë, o Perëndi i për-
hershëm e i çuditshëm, të cilin, për sa të mendonjë,
asnjeri s’mund të kuptonjë, ruaj mbi ne, dhe
gjegjna neve shërbëtorët e tu të pavlerë; e ku po na
kumbisim këtë vaj në ëmrin tënd të madh, Ti dërgo
shërimet e dorës sate dhe ndjesën e mëkatevet; e
shëroji me shumicën e lipisisë sate. Po, o Zot i
pashndërrueshëm, i vetmi lipisjar e që njerëzit do
mirë, që ke durim për të ligat tona, që e di vetë se
trutë e njeriut venë pas së ligës që nga rinia e tij, ti
që nuk do vdekjen e mëkatarit, po të kthehet e të
rronjë; dhe u bëre njeri për shpëtimin e mëka-
tarëvet, e megjithëse je Perëndi, u bëre edhe krijesë
për krijesën tënde; Ti je ai që the: Nuk erdha të
thërres të drejtët, po mëkatarët për pendim; Ti je ai
që kërkove delen e humbur; Ti je ai që kërkove me
kujdes dhrahmninë e bjerrë edhe e gjete; Ti je ai që
the se: Atë që vjen tek unë, unë nuk e përzë jashtë;

tÁj ¢gaqÒthtoj Ôntwj ¢nexicn…astoj ¥bussoj,
kaˆ tÁj eÙsplagcn…aj ¢periÒriston pšlagoj:
aÙtÒj, fil£nqrwpe Dšspota, Ð tîn proaiwn…wn
kaˆ qaumas…wn QeÒj, Ön oÙdeˆj ¢nqrèpwn ™nno-
în, „scÚei katalabšsqai, ™p…bleyon, e„s£kouson
¹mîn tîn ¢nax…wn doÚlwn sou: kaˆ Ópou ™pˆ tù
ÑnÒmat… sou tù meg£lJ tÕ œlaion toàto pros£-
gomen, kat£pemyon tÁj sÁj dwre©j t¦ „£mata,
kaˆ ¥fesin ¡martiîn: kaˆ ‡asai aÙtoÝj ™n tù
pl»qei toà ™lšouj sou. Na…, KÚrie eÙdi£llakte,
Ð mÒnoj ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj, Ð metanoîn
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perscrutabile, oceano infinito di misericordia, Tu, So-
vrano amico degli uomini e Dio delle cose eterne ed
ammirabili, che nessuna intelligenza umana può com-
prendere, volgi lo sguardo e ascolta noi indegni tuoi
servi: manda il dono delle tue guarigioni e la remis-
sione dei peccati su quelli che sono unti con
quest’olio nel tuo grande nome, e guariscili con la
moltitudine delle tue misericordie. Tu, o Signore ben
disposto alla clemenza, il solo misericordioso, amico
degli uomini, sempre pronto al perdono delle nostre
malvagità, sai che lo spirito dell’uomo è incline al
male sin dalla sua giovinezza, e non vuoi la morte del
peccatore, ma che si converta e viva. Tu, per la sal-
vezza dei peccatori, pur essendo Dio, ti sei incarnato e
fatto uomo per la tua creatura. Tu sei colui che hai
detto: Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i pec-
catori a penitenza; hai cercato la pecorella smarrita e
hai, con ogni cura, cercato e ritrovato la moneta per-
duta. Tu sei colui che hai detto: Non rigetterò chi ver-

™pˆ ta‹j kak…aij ¹mîn, Ð e„dëj Öti œgkeitai ¹
di£noia toà ¢nqrèpou ™pˆ t¦ ponhr¦ ™k neÒthtoj
aÙtoà, Ð m¾ qšlwn tÕn q£naton toà ¡martwloà,
æj tÕ ™pistršyai kaˆ zÍn aÙtÒn, Ð di¦ t¾n tîn
¡martwlîn swthr…an ™nanqrwp»saj, QeÕj ên,
kaˆ plasqeˆj di¦ tÕ pl£sma sou: sÝ e� Ð e„pèn:
oÙk Ãlqon kalšsai dika…ouj, ¢ll¦ ¡martwloÝj
e„j met£noian: sÝ e� Ð tÕ prÒbaton zht»saj tÕ
¢polwlÒj: sÝ e� Ð t¾n ¢pollumšnhn dracm¾n
™pimelîj zht»saj, kaˆ eÙrèn: sÝ e� Ð e„pèn: Óti
tÕn ™rcÒmenon prÒj me oÙ m¾ ™kb£llw œxw: sÝ e�
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Ti je ai që nuk e reshte gruan e fëlligtë kur të lagu
këmbët e çmuara me lotët e saj; Ti je ai që the: Sa
herë po bie, aq herë ti ngreu e do të shpëtosh; Ti je
ai që the se: Ka hare ndër qiell edhe vetëm për një
mëkatar që pendohet. Ti, pra, o Zot lipisjar, ruaj
nga lartësia jote e shëjtë e ulu me hijenë tënde
bashkë me ne shërbëtorët e tu të pavlerë, me hirin e
Shpirtit të Shëjtë në këtë herë, edhe bano mbi
shërbëtorin tënd (akc.) që njeh e di paudhësitë e
veta, e që të afrohet me besë, e në qoftë se bëri
ndonjë të ligë me fjalë ose me vepra ose me men-
djen, Ti prite me njeridashjen tënde, edhe ndjeja e
përfshija; e pastroje nga çdo mëkat e qëndro
gjithmonë bashkë me të, ruaji jetën që i qëndron se
të ecë në drejtësitë e tua e mos të jetë më i cënuar
nga djalli, po të lavdëronjë edhe ai ëmrin tënd të
tërëshëjtë.

Se Tyj të nget të na kesh lipisi e të na shpëtosh, o
Krisht Perëndia ynë, e Tyj na të dërgojmë lavdinë,

Ð t¾n pÒrnhn toÝj tim…ouj sou pÒdaj d£krusi
bršxasan m¾ bdelux£menoj: sÝ e� Ð e„pèn: Ðs£kij
¨n pšsVj, œgeirai, kaˆ swq»sV: sÝ e� Ð e„pèn, Öti
car¦ g…netai ™n oÙranù ™pˆ ˜nˆ ¡martwlù
metanooànti. AÙtÕj œpide, eÜsplagcne Dšspota,
™x Ûyouj ¡g…ou sou, sunepiski£saj ¹m‹n to‹j
¡martwlo‹j kaˆ ¢nax…oij doÚloij sou, ™n c£riti
toà ¡g…ou PneÚmatoj ™n tÍ érv taÚtV, kaˆ
katask»nwson ™pˆ tÕn doàlÒn sou (tÒn de), tÕn
™pegnwkÒta t¦ ‡dia plhmmel»mata, kaˆ prosi-
Ònta soi p…stei, kaˆ prosdex£menoj tÍ „d…v sou
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rà a me; e non hai disprezzato la peccatrice che ba-
gnava di lacrime i tuoi santi piedi. Tu sei colui che hai
detto: Ogniqualvolta cadi, alzati e sarai salvo. Tu sei
colui che hai detto: Si farà festa in cielo per un solo
peccatore pentito. Tu, o Sovrano misericordioso, volgi
lo sguardo dall’alto della tua santa dimora e proteggi
in quest’ora noi peccatori e indegni tuoi servi, con la
grazia dello Spirito Santo, e vieni ad abitare nel tuo
servo N., che ha riconosciuto i propri peccati e si av-
vicina a te con fede; accoglilo con la tua misericordia,
perdonalo e cancella ogni male da lui commesso con
le parole, con le opere e con la mente, e purificalo da
ogni peccato. Sii sempre a lui vicino e proteggilo per
il resto della sua vita, perché cammini nell’osservanza
dei tuoi comandamenti e non sia più motivo di gioia
per il diavolo, affinché anche in questo tuo servo sia
glorificato il tuo nome santissimo.

Poiché a te appartiene, o Cristo Dio nostro, l’avere
misericordia di noi e salvarci, e noi rendiamo gloria a

filanqrwp…v, e‡ ti ™plhmmšlhsen ™n lÒgJ, À
œrgJ, À kat¦ di£noian, sugcwr»saj ™x£leiyon:
kaˆ k£qaron aÙtÕn ¢pÕ p£shj ¡mart…aj, kaˆ ¢eˆ
sumparën aÙtù, diafÚlaxon tÕn ØpÒloipon
crÒnon tÁj zwÁj aÙtoà, poreuÒmenon ™n to‹j
dikaièmas… sou, prÕj tÕ mhkšti ™p…carma
genšsqai aÙtÕn tù diabÒlJ, †na kaˆ ™p' aÙtù
doxasqÍ tÕ pan£gion Ônom£ sou.

SÕn g£r ™sti tÕ ™lee‹n kaˆ sèzein ¹m©j, Cri-
st� Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢na-
pšmpomen, sÝn tù ¢n£rcJ sou Patr…, kaˆ tù
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Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në
jetët e jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i dytë merr purtekën e dytë me pambuk, e
ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë Uratën “O Atë i
shëjtë...” (faqe 74).

Paravargu. Psalmi 26. Ting. III.
Zoti është drita ime dhe shpëtimtari im, kujt do t’i

trëmbem?
Varg: Zoti është mbrojtësi i jetës sime, kush do të

më trëmbë?
Këndimi nga letra e parë e Palit për Korintianët.

Kr.12,27-13,8a.

Vëllezër, ju jini kurmi i Krishtit, edhe mise të
tij veç e veç; e Perëndia dica i vuri në Kishë së pari
si apostuj, së dyti si profitë, së treti si mjeshtër, pa-
staj si njerëz me pushtet, me dhurata shërimesh, me
përkrahje, me qeveri, me gjuhë të ndryshme. Mos
janë gjithë apostuj? Mos gjithë profitë? Mos gjithë

panag…J, kaˆ ¢gaqù, kaˆ zwopoiù sou PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.
'Am»n.

Met¦ t¾n eÙc¾n Ð deÚteroj `IereÚj, labën tÕn
deÚteron spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J,
cr…ei tÕn ¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc¾n P£ter ¤gie... e„j
sel. 74.

Proke…menon, yalmÕj KST/, Ãcoj g/.

KÚrioj fwtismÒj mou kaˆ Swt»r mou, * t…na
fobhq»somai;

St…c. KÚrioj Øperaspist¾j tÁj zwÁj mou, ¢pÕ
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te: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amin.

Detta questa preghiera, il secondo Sacerdote col secondo
batuffolo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre Santo...”
(pag. 75).

Prokimenon. Salmo 26. Tono III.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di avrò pau-

ra?
Vers.: Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò

terrore?
Lettura della I lettera di S. Paolo a Corinzi.

Cap.12,27-31 e 13,1-8.

Fratelli, voi siete corpo di Cristo e sue membra,
ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li ha
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come
maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far
guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle

t…noj deili£sw;

PÕj Korinq…ouj a/. ™pistolÁj PaÚlou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. IB/, st. 27-31. Kef. IG/, st. 1-8.

'Adelfo…, Øme‹j ™ste sîma Cristoà, kaˆ
mšlh ™k mšrouj: kaˆ oÞj m�n œqeto Ð QeÕj ™n
tÍ 'Ekklhs…v, prîton ¢postÒlouj, deÚteron
prof»taj, tr…ton didask£louj, œpeita dun£-
meij, e�ta car…smata „am£twn, ¢ntil»yeij,
kubern»seij, gšnh glwssîn. M¾ p£ntej ¢pÒ-
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mësonjës? Mos bëjnë gjithë fuqira? Mos i kanë
gjithë dhuratat e shërimevet? Mos flasin gjithë
gjuhë të ndryshme? Mos gjithë interpretojnë? Po ju
lypni me zëmër të përvëluar dhuratat më të mira; e
po unë ju buthtonj një udhë më të mirë. Edhe në
folsha gjuhët e njerëzvet e gjuhët e ëngjëjvet, po
mos paça dashurinë, jam si rramë që kumbon o si
qimball që bumbullin. E nëse paça dhuratën e pro-
fitisë edhe njohsha gjithë misteret me dijën e tërë;
edhe në paça aq besë sa të tundënj malet, po mos
paça dashuri, nuk jam faregjë. Edhe në ndafsha
gjithë petkun tim për të varfërit, edhe në dhëfsha
kurmin tim për të djegur, po mos paça dashuri,
gjithë ato nuk më vlejnë fare. Dashuria është
zëmërgjerë, bën të mira; dashuria s’ka zili, dashu-
ria nuk mbahet mbë të madh, nuk fryhet, nuk bën
të shtrëmbura, nuk kërkon interesat e saj, nuk
zëmërohet, nuk kujton të ligën; nuk gëzohet për
padrejtësinë, por gëzohet për të vërtetën; të gjitha i

stoloi; m¾ p£ntej profÁtai; m¾ p£ntej did£-
skaloi; m¾ p£ntej dun£meij; m¾ p£ntej ca-
r…smata œcousin „am£twn; m¾ p£ntej
glèssaij laloàsi; m¾ p£ntej diermhneÚousi;
Zhloàte d� t¦ car…smata t¦ kre…ttona: kaˆ
œti kaq' Øperbol¾n ÐdÕn Øm‹n de…knumi. 'E¦n
ta‹j glèssaij tîn ¢nqrèpwn lalî kaˆ tîn
¢ggšlwn, ¢g£phn d� m¾ œcw, gšgona calkÕj
ºcîn À kÚmbalon ¢l£lazon. Kaˆ ™¦n œcw
profhte…an, kaˆ e„dî t¦ must»ria p£nta, kaˆ
p©san t¾n gnîsin kaˆ ™¦n œcw p©san t¾n
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lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti?
Tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti
possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano
lingue? Tutti le interpretano? Aspirate ai carismi
più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di
tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e
degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se
avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i mi-
steri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza
della fede così da trasportare le montagne, ma non
avessi la carità, non sono nulla. E se anche distri-
buissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per
essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi
giova. La carità è paziente, è benigna la carità; non
è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non
gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.

p…stin, éste Ôrh meqist£nein, ¢g£phn d� m¾
œcw, oÙdšn e„mi. Kaˆ ™¦n ywm…sw p£nta t¦
Øp£rcont£ mou, kaˆ ™¦n paradî tÕ sîma mou
†na kauq»swmai, ¢g£phn d� m¾ œcw, oÙd�n
çfeloàmai. `H ¢g£ph makroqume‹, crhsteÚe-
tai: ¹ ¢g£ph oÙ zhlo‹, ¹ ¢g£ph oÙ per-
pereÚetai, oÙ fusioàtai, oÙk  ¢schmone‹, oÙ
zhte‹ t¦ ˜autÁj, oÙ paroxÚnetai, oÙ log…zetai
tÕ kakÒn, oÙ ca…rei ™pˆ tÍ ¢dik…v, sugca…rei
d� tÍ ¢lhqe…v: p£nta stšgei, p£nta pisteÚei,
p£nta ™lp…zei, p£nta Øpomšnei: ¹ ¢g£ph
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mban, të gjitha i ka besë, të gjitha i shpreson, të
gjitha i duron; dashuria kurrë s’bie poshtë.

Alliluia. Psalmi 30. Tingëll II.

Mbë Tyj, o Zot, vura shpresën, mos u turpërofsha
për në jetë.

Pastaj Prifti i tretë thotë Vangjelin e tretë.

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Mattheut.
Kr.10,1.5-8.

Atëherë Jisui thirri të dymbëdhjetë dishepujt e tij e
i dha fuqi kundër shpirtravet të huaj edhe të shërojnë
çdo sëmundje e çdo lëngatë. Këta Jisui i dërgoi si
apostuj tue i porositur me këto fjalë: “Mos shkoni në
udhën e paganëvet e mos hyni në qytetin e Samari-
tanëvet; po më shpejt shkoni ndër dhentë e humbura
të shtëpisë së Izrailit. Edhe tue shkuar predikoni tue
thënë se u afrua rregjëria e qiellvet. Shëroni të
sëmurët, pastroni leprozët, përzëni djallin. Dhurëti
morët, dhurëti edhe jipni”.

oÙdšpote ™kp…ptei.
'AllhloÚ�a, YalmÕj L/, Ãcoj b/.

'Epˆ so…, KÚrie, ½lpisa, m¾ kataiscunqe…hn
e„j tÕn a„îna.

E�ta lšgei Ð g/ `IereÝj tÕ G/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Matqa‹on ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. G/, st. 1,5-8.

Tù kairù ™ke…nJ, proskales£menoj Ð 'Ihsoàj
toÝj dèdeka maqht¦j aÙtoà, œdwken aÙto‹j
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Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine.

Alliluia. Salmo 30. Tono II.

In te, Signore, mi son rifugiato, mai sarò deluso.
Il terzo Sacerdote legge il III Vangelo.

Lettura del santo vangelo secondo Matteo.
Cap.10,1.5-8.

In quel tempo, Gesù, chiamati a sé i dodici di-
scepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti
immondi e di guarire ogni sorta di malattie e
d’infermità. Questi dodici Gesù li inviò dopo averli
così istruiti: “Non andate fra i pagani e non entrate
nelle città dei Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle
pecore perdute della casa d’Israele. E strada facen-
do, predicate che il regno dei cieli è vicino. Guarite
gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi,
cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date.”

™xous…an kat¦ pneum£twn ¢kaq£rtwn, éste
™kb£llein aÙt£, kaˆ qerapeÚein p©san nÒson
kaˆ p©san malak…an. ToÚtouj ¢pšsteilen Ð
'Ihsoàj, paragge…laj aÙto‹j, lšgwn: e„j ÐdÕn
™qnîn m¾ ¢pšlqhte, kaˆ e„j pÒlin Samareitîn m¾
e„sšlqhte: poreÚesqe d� m©llon prÕj t¦ prÒbata
t¦ ¢polwlÒta o‡kou 'Isra»l. PoreuÒmenoi d�
khrÚssete, lšgontej: Öti ½ggiken ¹ basile…a tîn
oÙranîn. 'Asqenoàntaj qerapeÚete, leproÝj
kaqar…zete, daimÒnia ™kb£llete: dwre¦n ™l£bete,
dwre¦n dÒte.
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Dhjaku thotë Ekteninë:
Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,

të lutemi gjegjna e kijna lipisi.
Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë
njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e
jetëvet.

Populli: Amin.
Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.

Dhe Prifti i tretë thotë këtë Uratë:

O Zot i tërëfuqishëm, o rregj i shëjtë, Ti që qërton

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.
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Il Diacono dice la litania:
Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-

sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.
Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed
amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.

Il Popolo: Amin.
Il Diacono: Preghiamo il Signore.

E il Sacerdote dice la preghiera:

O Sovrano onnipotente, re santo, che castighi, ma

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.
Kaˆ Ð `IereÝj t¾n EÙc»n:

Dšspota pantokr£tor, ¤gie basileà, Ð
paideÚwn, kaˆ m¾ qanatîn, Ð Øposthr…zwn toÝj
katap…ptontaj, kaˆ ¢norqîn toÝj kate¸∙agmš-
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po nuk vret, që mban ata që janë po të bien edhe
ngrën ata që ranë, Ti që shëron dhëmbjet e kurmit të
njerëzvet, na të lypim, o Perëndia ynë, të dërgosh lipi-
sinë tënde mbi këtë vaj se të jetë, për ata që të lyhen
me të në ëmrin tënd, shërim për shpirtin edhe për
kurmin, edhe pastrim e çlirim nga çdo pësim edhe nga
çdo sëmundje e lëngatë e nga çdo përgim i kurmit e i
shpirtit. Po, o Zot, dërgo nga qielli fuqinë tënde
shëronjëse, ngiti kurmin, shuaji ethet, lehtësoji pësi-
met e largo nga ai çdo sëmundje të fshehur; bëju mjek
për këtë shërbëtorin tënd (akc.), bëj të ngrëhet nga
shtrati i pësimevet e i së keqes; shpëtoje edhe falja
përsëri të shëndoshtë e të tërë Kishës sate se të rronjë
me shëndet e të bënjë vullimin tënd.

Se Tyj të nget të na kesh lipisi e të na shpëtosh, o
Krisht Perëndia ynë, e Tyj na të dërgojmë lavdinë,
Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në
jetët e jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i tretë merr purtekën e tretë me pambuk, e

nouj: Ð t¦j swmatik¦j ql…yeij diorqoÚmenoj tîn
¢nqrèpwn, a„toÚmeq£ sou, Ð QeÕj ¹mîn, Ópwj
™pag£ghj tÕ œleÒj sou ™pˆ tÕ œlaion toàto, kaˆ
toÝj crismšnouj ™x aÙtoà ™n tù ÑnÒmat… sou, †na
gšnhtai aÙto‹j e„j ‡asin yucÁj te kaˆ sèmatoj,
kaˆ e„j kaqarismÕn kaˆ ¢pallag¾n pantÕj
p£qouj, kaˆ p£shj nÒsou kaˆ malak…aj, kaˆ
pantÕj molusmoà sarkÕj kaˆ pneÚmatoj. Na…,
KÚrie, t¾n „atrik»n sou dÚnamin oÙranÒqen
™xapÒsteilon, ¤yai toà sèmatoj, sbšson tÕn
puretÒn, pr®ãnon tÕ p£qoj, kaˆ p©san lanq£-
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non da far morire, che sostieni i vacillanti e rialzi gli
affranti, che risani le afflizioni corporali degli uomini,
o Dio nostro, ti chiediamo di mandare la tua miseri-
cordia su quest’olio e su quelli che con esso saranno
unti nel tuo nome, affinché diventi per essi guarigione
dell’anima e del corpo, purificazione e liberazione di
ogni male, di ogni malattia ed infermità e di ogni
macchia del corpo e dello spirito. Sì, o Signore, man-
da dal cielo la tua potenza risanatrice, tocca questo
corpo, estinguine la febbre, mitiga la sofferenza e al-
lontana qualsiasi infermità che vi si nasconde; sii me-
dico per il tuo servo N.; rialzalo dal letto di dolore e
dal giaciglio di sofferenza; ridonalo sano e salvo alla
tua Chiesa, grato e obbediente alla tua volontà.

Poiché a te appartiene, o Cristo Dio nostro, l’avere
misericordia di noi e salvarci, e noi rendiamo gloria a
te: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amin.

Detta questa preghiera, il terzo Sacerdote col terzo batuf-

nousan ¢sqšneian ¢pod…wxon: genoà „atrÕj toà
doÚlou sou (toà de): ™xšgeiron aÙtÕn ¢pÕ kl…nhj
Ñdunhr©j kaˆ strwmnÁj kakèsewj: sîon, kaˆ
ÐlÒklhron c£risai aÙtÕn tÍ 'Ekklhs…v sou,
eÙarestoànta kaˆ poioànta tÕ qšlhm£ sou.

SÕn g£r ™sti tÕ ™lee‹n kaˆ sèzein ¹m©j, Cri-
st� Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati, nàn,
kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Met¦ d� t¾n EÙc¾n Ð tr…toj `IereÚj, labën tÕn tr…ton
spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J, cr…ei tÕn
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ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë Uratën “O Atë i
shëjtë...” (faqe 74).

Paravargu. Psalmi 101. Ting. IV.

Në atë ditë që të thërres, shpejto të më gjegjësh.
Varg: O Zot, gjegj lutjen time, dhe thirrja ime

ardhtë ndaj Teje.
Këndimi nga letra e dytë e Palit për Korintianët.

Kr.6,16-7,1.
Vëllezër, ju jini kishë e Perëndisë të gjallë, se

kështu tha Perëndia: Do të banonj ndër ta dhe me ta
do të eci, e do të jem Perëndia i tyre e ata do të jenë
populli im. Prandaj, thotë Zoti, dilni midis tyre e
ndahuni nga ta; edhe mos ngitni gjë të ndyrë, e unë do
të ju pranonj e do të jem për ju si Atë e ju do të jeni
për mua si bij e si bija, thotë Zoti i tërëfuqishëm. Tue
pasur këto të taksura, pra, o të dashur, le të pastrojmë
vetëhenë tonë nga çdo ndyrësi të kurmit e të shpirtit,
tue u bërë të shëjtë me trëmbësi të Perëndisë.

¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc¾n P£ter ¤gie... e„j sel. 74.

Proke…menon, yalmÕj RA/, Ãcoj d/.

'En Î ¨n ¹mšrv ™pikalšswma… se, * tacÝ
™p£kousÒn mou.

St…c. KÚrie, e„s£kouson tÁj proseucÁj mou,
kaˆ ¹ kraug» mou prÕj s� ™lqštw.

PÕj Korinq…ouj b/. ™pistolÁj PaÚlou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. ST/, st. 16-18, kaˆ Z/, st. 1-2.
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folo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre Santo...”
(pag. 75).

Prokimenon. Salmo 101. Tono IV.

Quando ti invoco: presto, rispondimi.
Vers.: Signore, ascolta la mia preghiera, a te giun-

ga il mio grido.
Lettura della II lettera di S. Paolo ai Corinzi.

Cap.6,16-18 e 7,1.
Fratelli, noi siamo il tempio del Dio vivente, come

Dio stesso ha detto: Abiterò in mezzo a loro e con loro
camminerò, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio
popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il
Signore, non toccate nulla d’impuro. E io vi accoglierò
e sarò per voi come un padre, e voi mi sarete come figli
e figlie, dice il Signore onnipotente. In possesso dunque
di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni
macchia della carne e dello spirito, portando a compi-
mento la nostra santificazione, nel timore di Dio.

'Adelfo…, Øme‹j ™ste naÕj Qeoà zîntoj, kaqîj
e�pen Ð QeÒj: Öti ™noik»sw ™n aÙto‹j, kaˆ ™mpe-
ripat»sw, kaˆ œsomai aÙtîn QeÒj, kaˆ aÙtoˆ
œsonta… moi laÒj. DiÕ ™xšlqete ™k mšsou aÙtîn,
kaˆ ¢for…sqhte, lšgei KÚrioj: kaˆ ¢kaq£rtou m¾
¤ptesqe, kgë e„sdšxomai Øm©j, kaˆ œsomai Øm‹n
e„j patšra, kaˆ Øme‹j œsesqš moi e„j uƒoÝj kaˆ
qugatšraj, lšgei KÚrioj pantokr£twr. TaÚtaj oân
œcontej t¦j ™paggel…aj, ¢gaphto…, kaqar…swmen
˜autoÝj ¢pÕ pantÕj molusmoà sarkÕj kaˆ
pneÚmatoj, ™piteloàntej ¡giwsÚnhn ™n fÒbJ Qeoà.
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Alliluia. Psalmi 39. Tingëll II.
Me durim e prita Zotin e ai më gjegji.

Pastaj Prifti i katërt thotë Vangjelin e katërt.

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Mattheut.
Kr.8,14-23.

Atëherë erdhi Jisui të shtëpia e Pjetrit e pa se e
vjehrra e Pjetrit dergjej në shtrat me ethe. E muar
për dorë edhe e lanë ethet, e ajo u ngre e i shërbe-
nej. Edhe si u serpos i sualltin shumë të djallosur
e ai përzu nga ata shpirtrat e huaj vetëm me një
fjalë, edhe shëroi gjithë ata që ishin sëmurë e
ashtu u bë fjala e profetit Isai që thotë: Ai muar
mbi të sëmundjet tona edhe mbajti lëngatat tona.
E Jisui kur pa se u kishin mbledhur shumë gjind
rreth tij, dha urdhër të shkojnë mbatanë. E ja se
vjen një shkronjës e i thotë: “Mësues, u do të vinj
me tyj kudo të vesh”. E Jisui i tha: “Dhelprat kanë
vërat edhe zogjtë e qiellit kanë foletë, po Biri i

'AllhloÚ�a, yalmÕj AQ/, Ãcoj b/.

`Upomšnwn Øpšmeina tÕn KÚrion, kaˆ prosšsce
moi.

E�ta Ð d/ `IereÝj lšgei tÕ D/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Matqa‹on ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. H/, st. 14-24.

Tù kairù ™ke…nJ, ™lqën Ð 'Ihsoàj e„j t¾n
o„k…an Pštrou, e�de t¾n penqer¦n aÙtoà beblh-
mšnhn kaˆ puršssousan kaˆ ¼yato tÁj ceirÕj



Rito dell’Olio Santo 101

Alliluia. Salmo 39. Tono II.

Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di
me si è chinato.

Il quarto Sacerdote legge il IV Vangelo.

Lettura del santo Vangelo secondo Matteo.
Cap.8,14-23.

In quel tempo, entrato Gesù nella casa di Pietro,
vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre.
Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si
alzò e si mise a servirlo. Venuta la sera, gli portarono
molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua
parola e guarì tutti i malati, perché si adempisse ciò
che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha
preso le nostre infermità e si è addossato le nostre
malattie. Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé,
ordinò di passare all’altra riva. Allora uno scriba si
avvicinò e gli disse: “Maestro, io ti seguirò dovunque
andrai”. Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane

aÙtÁj, kaˆ ¢fÁken aÙt¾n Ð puretÒj: kaˆ ºgšrqh,
kaˆ dihkÒnei aÙtù. 'Oy…aj d� genomšnhj, pros-
»negkan aÙtù daimonizomšnouj polloÚj: kaˆ
™xšbale t¦ pneÚmata lÒgJ, kaˆ p£ntaj toÝj
kakîj œcontaj ™qer£peusen, Ópwj plhrwqÁ tÕ
∙hq�n di¦ `Isa�ou toà prof»tou, lšgontoj: aÙtÕj
t¦j ¢sqene…aj ¹mîn œlabe, kaˆ t¦j nÒsouj
™b£stasen. 'Idën d� Ð 'Ihsoàj polloÝj Ôclouj
perˆ aÙtÒn, ™kšleusen ¢pelqe‹n e„j tÕ pšran.
Kaˆ proselqën eŒj grammateÚj, e�pen aÙtù:
did£skale, ¢kolouq»sw soi, Ópou ™¦n ¢pšrcV.
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njeriut s’ka ku të kumbisë kryet”. Pastaj njetër
nga dishepujt e tij i thotë: “Zot, lejmë përpara të
vete të varrosënj prindin tim”. Po Jisui i tha: “Eja
pas meje e le të vdekurit të varrosin të vdekurit e
tyre”. Pastaj u hip në lundër e i vanë pas dishepujt
e tij.

Dhjaku thotë Ekteninë:

Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,
të lutemi gjegjna e kijna lipisi.

Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë
njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e

Kaˆ lšgei aÙtù Ð 'Ihsoàj: aƒ ¢lèpekej fwleoÝj
œcousi, kaˆ t¦ petein¦ toà oÙranoà kataskh-
nèseij, Ð d� UƒÕj toà ¢nqrèpou oÙk  œcei poà t¾n
kefal¾n kl…nV. “Eteroj d� tîn maqhtîn aÙtoà
e�pen aÙtù: KÚrie, ™p…treyÒn moi prîton ¢pelqe‹n
kaˆ q£yai tÕn patšra mou. `O d� 'Ihsoàj e�pen
aÙtù: ¢koloÚqei moi, kaˆ ¥fej toÝj nekroÝj q£yai
toÝj ˜autîn nekroÚj. Kaˆ ™mb£nti aÙtù e„j
plo‹on, ºkoloÚqhsan aÙtù oƒ maqhtaˆ aÙtoà.

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
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e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo”. E un altro dei discepoli gli
disse: “Signore, permettimi di andar prima a seppellire
mio padre”. Ma Gesù gli rispose: “Seguimi e lascia i
morti seppellire i loro morti”. Essendo poi salito su una
barca, i suoi discepoli lo seguirono.

Il Diacono dice la litania:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-
sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed
amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei

sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
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jetëvet.
Populli: Amin.
Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.

Dhe Prifti i katërt thotë këtë Uratë:

O i mirë e njeridashës, lipisjar e mëshirëplotë, o
Zot i pasur me lipisi dhe i bëgatë me mirësi, o Atë i
përdëllimevet edhe Perëndi ngushëllimtar, Ti që me
anën e Apostujvet të tu të shëjtë na bëre të guxojmë të
shërojmë me vaj e me uratë sëmundjet e popullit tënd,
Ti vetë bëj se edhe ky vaj të bëhet shërim për ata që do
të lyhen me të, largim nga çdo sëmundje e nga çdo lën-
gatë, e lirim nga çdo e ligë për ata që morën shpëtimin
që është pranë Teje. Po, o Zot i madh e Perëndia ynë,
na të lutemi, o i tërëpushtetshëm, të na shpëtosh neve të
gjithë. Vetëm Ti je mjeku i shpirtravet e i kurmevet:
shëjtërona neve të gjithë. Ti që shëron çdo lëngim,
shëro edhe këtë shërbëtorin tënd (akc.); bëj të ngrëhet
nga shtrati i pësimevet, për lipisinë e mirësisë sate;

tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.
Kaˆ Ð d/ `IereÝj t¾n EÙc»n:

'Agaq� kaˆ fil£nqrwpe, eÜsplagcne kaˆ
polušlee KÚrie, Ð polÝj ™n ™lšei, kaˆ ploÚsioj
™n ¢gaqÒthti, Ð Pat¾r tîn o„ktirmîn, kaˆ QeÕj
p£shj parakl»sewj, Ð ™niscÚsaj ¹m©j di¦ tîn
¡g…wn sou ¢postÒlwn, ™la…J met¦ proseucÁj



Rito dell’Olio Santo 105

secoli.
Il Popolo: Amin.
Il Diacono: Preghiamo il Signore.

E il quarto Sacerdote dice la preghiera:

O Signore buono e amico degli uomini, compas-
sionevole e misericordioso, prodigo di pietà e ricco di
bontà, Padre delle misericordie e Dio di ogni consola-
zione, che per mezzo dei tuoi santi apostoli ci hai dato
il potere di guarire le infermità del popolo con l’olio e
la preghiera, fa’ che anche quest’olio serva a guarire
quelli che con esso sono unti, ad allontanare ogni
malattia ed ogni infermità, a liberare dai mali quelli
che da te attendono la salvezza. Sovrano Signore e
Dio nostro onnipotente, ti preghiamo di salvare noi
tutti. O solo medico delle anime e dei corpi nostri,
santifica tutti noi. Tu che guarisci ogni malattia, sana
anche il tuo servo N.; fa’ che egli lasci il suo letto di
dolore, per la tua misericordiosa bontà. Soccorrilo con

t¦j ¢sqene…aj toà laoà qerapeÚesqai: aÙtÕj
kaˆ tÕ œlaion toàto sÚntaxon e„j ‡asin to‹j ™x
aÙtoà criomšnoij, e„j ¢pallag¾n p£shj nÒsou
kaˆ p£shj malak…aj, e„j ¢polÚtrwsin tîn
kakîn tîn ¢pekdecomšnwn t¾n par¦ soà
swthr…an. Na…, Dšspota KÚrie Ð QeÕj ¹mîn,
deÒmeq£ sou, pantodÚname, toà sèzein p£ntaj
¹m©j: Ð mÒnoj yucîn te kaˆ swm£twn „atrÒj,
¡g…ason p£ntaj ¹m©j: Ð p©san nÒson „èmenoj,
‡asai kaˆ tÕn doàlÒn sou (tÒn de): ™xšgeiron
aÙtÕn ¢pÕ kl…nhj Ñdunhr©j, di¦ ™lšouj tÁj sÁj
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ruaje me lipisi e me përdëllim; largo nga ai çdo lëngim
edhe sëmundje, se të ngrëhet me fuqinë e dorës sate e
të të shërbenjë Tyj me gjithë falënderim e mirënjohje,
sa kështu edhe na tue pasur pjesë në njeridashjen tënde
të pathënshme, të të himnojmë e të lavdërojmë Tyj që
bëre madhështira dhe çudira me lavdi të paparë.

Se Tyj të nget të na kesh lipisi e të na shpëtosh, o
Krisht Perëndia ynë, e Tyj na të dërgojmë lavdinë,
Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në
jetët e jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i katërt merr purtekën e katërt me
pambuk, e ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë
Uratën “O Atë i shëjtë...” (faqe 74).

Paravargu. Psalmi 11. Ting. terth. I.
Ti, o Zot, na ruaj dhe na shpëto nga kjo gjene-

ratë.
Varg: Shpëtona, o Zot, se humbi i drejti.

crhstÒthtoj: ™p…skeyai aÙtÕn ™lšei kaˆ
o„ktirmo‹j sou: ¢po-d…wxon ¢p' aÙtoà p©san
¢¸∙wst…an kaˆ ¢sqš-neian, †na ™xanast¦j tÍ
ceir… sou tÍ kratai´, douleÚV soi met¦ p£shj
eÙcarist…aj: Ópwj kaˆ nàn, metšcontej tÁj sÁj
¢f£tou filanqrwp…aj, Ømnîmen kaˆ dox£zwmšn
se tÕn poioànta meg£la kaˆ qaumast£, œndox£
te kaˆ ™xa…sia.

SÕn g£r ™sti tÕ ™lee‹n kaˆ sèzein ¹m©j,
Crist� Ð QeÕj ¹mîn, kaˆ soˆ t¾n dÒxan
¢napšmpomen, tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù
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la tua misericordia e compassione ed allontana da lui
ogni malattia ed infermità, affinché, guarito dalla tua
potente mano, ti serva con ogni gratitudine, cosicché
anche noi, partecipi della tua ineffabile misericordia,
inneggiamo e glorifichiamo te che operi cose grandi
ed ammirabili, gloriose e straordinarie.

Poiché a te appartiene, o Cristo Dio nostro, l’avere
misericordia di noi e salvarci, e noi rendiamo gloria a
te: Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amin.

Detta questa preghiera, il quarto Sacerdote col quarto
batuffolo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre
Santo...” (pag. 75).

Prokimenon. Salmo 11. Tono pl. I.
Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa

generazione per sempre.
Vers.: Salvami, Signore! Non c’è più un uomo fe-

dele; è scomparsa la fedeltà tra i figli dell’uomo.

¡g…J PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj
tîn a„ènwn. 'Am»n.

Met¦ d� t¾n EÙc¾n Ð tštartoj `IereÚj, labën tÕn
tštarton spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J,
cr…ei tÕn ¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc¾n P£ter ¤gie... e„j
sel. 74.

Proke…menon, yalmÕj IA/, Ãcoj pl. a/.

SÚ, KÚrie, ful£xaij ¹m©j * kaˆ diathr»saij
¹m©j ¢pÕ tÁj gene©j taÚthj, kaˆ e„j tÕn a„îna.

Stic. SîsÒn me, KÚrie, Óti ™klšloipen Ósioj.
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Këndimi nga letra e dytë e Palit për Korintianët.
Kr.1,8-11.

Vëllezër, nuk duam të mos dini për helmimin që na
ngau në Azi, se u ngarkuam me një barrë shumë të
rëndë, më shumë se sa mundnej fuqia jonë, aq sa vare-
sim edhe të rrojmë; edhe e ndjemë dënimin e vdekjes
në zëmër, sa mos t’i kemi besë vetëhesë sonë, po Pe-
rëndisë që ngjallën të vdekurit; i cili na shpëtoi nga një
vdekje aq të trëmbshme e po edhe nani na shpëton e-
dhe kemi shpresë se do të na shpëtonjë përgjithmonë;
po duhet se edhe ju të na ndihni me lutje, edhe kështu
Perëndia do të falënderohet nga shumë veta për një
dhuratë, e cila na qe dhënë me lutjet e shumë vetave.

Alliluia. Psalmi 88. Tingëll terth. I.

Lipisitë e tua, o Zot, do të këndonj përgjithmonë.
Pastaj Prifti i pestë thotë Vangjelin e pestë:

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Mattheut.
Kr.25,1-13.

PÕj Korinq…ouj b/. ™pistolÁj PaÚlou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. A/, st. 8-12.

'Adelfo…, oÙ qšlomen Øm©j ¢gnoe‹n Øp�r tÁj
ql…yewj ¹mîn tÁj genomšnhj ¹m‹n ™n tÍ 'As…v,
Óti kaq' Øperbol¾n ™bar»qhmen Øp�r dÚnamin,
éste ™xaporhqÁnai ¹m©j kaˆ toà zÍn: ¢ll' aÙtoˆ
™n ˜auto‹j tÕ ¢pÒkrima toà qan£tou ™sc»kamen,
†na m¾ pepoiqÒtej ðmen ™f' ˜auto‹j, ¢ll' ™pˆ tù
Qeù tù ™ge…ronti toÝj nekroÚj: Öj ™k thlikoÚtou
qan£tou ™¸∙Úsato ¹m©j, kaˆ ∙Úetai: e„j Ön
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Lettura della II lettera di S. Paolo ai Corinzi.
Cap.1,8-11.

Fratelli, non vogliamo che ignoriate come la tribo-
lazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misu-
ra, al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della
vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza
di morte per imparare a non riporre fiducia in noi stessi,
ma nel Dio che risuscita i morti. Da quella morte però
egli ci ha liberato e ci libererà, per la speranza che ab-
biamo riposto in lui, che ci libererà ancora, grazie alla
vostra cooperazione nella preghiera per noi, affinché
per il favore divino ottenutoci da molte persone, siano
rese grazie per noi da parte di molti.

Alliluia. Salmo 88. Tono pl. I.

Canterò senza fine le grazie del Signore.
Il quinto Sacerdote legge il V Vangelo.

Lettura del santo Vangelo secondo Matteo.
Cap.25,1-13.

ºlp…kamen, Öti kaˆ œti ∙Úsetai: sunupour-
goÚntwn kaˆ Ømîn Øp�r ¹mîn tÍ de»sei, †na ™k
pollîn prosèpwn tÕ e„j ¹m©j c£risma, di¦
pollîn eÙcaristhqÍ Øp�r ¹mîn.

'AllhloÚ�a, yalmÕj PH/, Ãcoj pl. a/.

T¦ ™lšh sou, KÚrie, e„j tÕn a„îna °somai.

E�ta Ð e/ `IereÝj tÕ E/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Matqa‹on ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. KE/, st. 1-14.
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Tha Zoti këtë paravuli: Rregjëria e qiellvet i gjet
dhjetë virgjëreshave, që muartin llambat e tyre e
dualltin për të pritur dhëndrrin. E pesë nga to ishin
të urta e pesë të marra. Ato të marrat kur muartin
llambat, nuk muartin vaj; po të urtat bashkë me
llambat muartin edhe vaj ndër enët e tyre. E
meqënëse dhëndrri vonoi i zuri gjumi të gjitha e
flëjin. Po në mes të natës u gjegj një thirrje: Ja se
vjen dhëndrri! Dilni t’e pritni!. Atëherë u ngrenë
gjithë virgjëreshat e ndreqtin llambat e tyre. E ato të
marrat i thanë të urtavet: Jipna ca vaj nga tuajt se
janë e na shuhen llambat tona. U përgjegjtin të urtat
e i thanë: Jo, se mos të na mungonjë neve dhe juve;
po më mirë ecni atje ku shesin vaj e blenie. E kur
ato po venin t’e blejin, erdhi dhëndrri, e ato që ishin
gati hyjtin bashkë me të në dasmën e dera u mbyll.
Pastaj erdhën edhe virgjëreshat e tjera tue thënë: O
Zot, o Zot, hapna derën. Po ai u përgjegj e i tha: Me
të vërtetë po ju thom se nuk ju njoh. Rrini zgjuar,

E�pen Ð KÚrioj t¾n parabol¾n taÚthn:
æmoièqh ¹ basile…a tîn oÙranîn dška parqš-
noij, a†tinej laboàsai t¦j lamp£daj aÙtîn,
™xÁlqon e„j ¢p£nthsin toà numf…ou. Pšnte d�
Ãsan ™x aÙtîn frÒnimoi, kaˆ aƒ pšnte mwra…. A†
tinej mwraˆ laboàsai t¦j lamp£daj aÙtîn, oÙk
œlabon meq' ˜autîn œlaion: aƒ d� frÒnimoi
œlabon œlaion ™n to‹j ¢gge…oij aÙtîn, met¦ tîn
lamp£dwn aÙtîn. Cron…zontoj d� toà numf…ou,
™nÚstaxan p©sai, kaˆ ™k£qeudon. Mšshj d� nuk-
tÕj kraug¾ gšgonen: „doÝ Ð numf…oj œrcetai,
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Disse il Signore questa parabola: Il regno dei cieli
è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade,
uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano
stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma
non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle
lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. Poi-
ché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono.
A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andate-
gli incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e
prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle
sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampa-
de si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non
abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai
venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andava-
no per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu
chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e in-
cominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli
rispose: in verità vi dico: non vi conosco. Vegliate

™xšrcesqe e„j ¢p£nthsin aÙtoà. TÒte ºgšrqhsan
p©sai aƒ parqšnoi ™ke‹nai, kaˆ ™kÒsmhsan t¦j
lamp£daj aÙtîn. Aƒ d� mwraˆ ta‹j fron…moij
e�pon: dÒte Øm‹n ™k toà ™la…ou Ømîn, Öti aƒ
lamp£dej ¹mîn sbšnnuntai. 'Apekr…qhsan d� aƒ
frÒnimoi lšgousai: m»pote oÙk ¢rkšsei ¹m‹n kaˆ
Øm‹n: poreÚesqe d� m©llon prÕj toÝj pwloàntaj,
kaˆ ¢gor£sate ˜auta‹j. 'Apercomšnwn d� aÙtîn
¢gor£sai, Ãlqen Ð numf…oj, kaˆ aƒ ›toimoi e„sÁl-
qon met' aÙtoà e„j toÝj g£mouj, kaˆ ™kle…sqh ¹
qÚra. “Usteron d� œrcontai kaˆ aƒ loipaˆ
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pra, se nuk e dini ditën e orën në të cilën vjen Biri i
njeriut.

Dhjaku thotë Ekteninë:

Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,
të lutemi gjegjna e kijna lipisi.

Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë
njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e
jetëvet.

Populli: Amin.

parqšnoi, lšgousai: KÚrie, KÚrie, ¥noixon ¹m‹n.
`O d� ¢pokriqeˆj e�pen: ¢m¾n lšgw Øm‹n, oÙk
o�da Øm©j. Grhgore‹te oân, Öti oÙk  o‡date t¾n
¹mšran, oÙd� t¾n éran, ™n Î Ð UƒÕj toà ¢nqrèpou
œrcetai.

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
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dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora, in cui
viene il Figlio dell’uomo.

Il Diacono dice la litania:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mise-
ricordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).

Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio
N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed
amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.

Il Popolo: Amin.

Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.
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Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.
Dhe Prifti i pestë thotë këtë Uratë:

O Zot Perëndia ynë, Ti që ndeshkon edhe shëron,
që ngrën të nëmurin nga bota edhe lartëson të varfërin
nga plehu; o Atë i të varfërvet edhe liman i atyre që
trandaksen në det edhe mjek i të sëmurëvet; Ti që
mban pa lodhje sëmundjet tona e merr lëngatat tona;
Ti që kënaqe të kesh lipisi, që shkon përmbi pau-
dhësitë edhe heq padrejtësitë; Ti që shpejton për
ndihmë e vonon për hidhërim; Ti që fryjte mbi dishe-
pujt e tu edhe i the: Mirrni Shpirtin e shëjtë, atyre që
t’i ndjeni mëkatet do t’i ndjehen; Ti që pranon pendi-
min  e fajtorëvet e ke fuqi të ndjesh mëkate të shumta
edhe të rënda, e i jep shërim gjithë atyre që dergjen
me sëmundje e me lëngata të gjata; Ti që edhe mua të
nëmurin e të mëkatruamin e të pavlerin shërbëtorin
tënd, ndomos se jam i pleksur me shumë mëkate e i
pështjellur me epshet e defrimet e kurmit, më thirre në
gradimin më të lartë të meshtarisë që të hyja mbrënda

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.
Kaˆ Ð e/ `IereÝj t¾n EÙc»n:

KÚrie Ð QeÕj ¹mîn, Ð paideÚwn kaˆ p£lin
„èmenoj: Ð ™ge…rwn ¢pÕ gÁj ptwcÒn, kaˆ ¢pÕ
kopr…aj ¢nuyîn pšnhta: Ð tîn Ñrfanîn pat»r,
kaˆ tîn ceimazomšnwn lim»n, kaˆ tîn nosoÚntwn
„atrÒj: Ð t¦j ¢sqene…aj ¹mîn ¢pÒnwj bast£zwn,
kaˆ t¦j nÒsouj ¹mîn lamb£nwn: Ð ™n ƒlarÒthti
™leîn: Ð Øperba…nwn ¢nom…aj kaˆ ™xa…rwn ¢dik…-
aj: Ð tacÝj e„j bo»qeian, kaˆ bradÝj e„j Ñrg»n: Ð
™mfus»saj e„j toÝj ˜autoà maqht¦j kaˆ e„pèn:



Rito dell’Olio Santo 115

Il Diacono: Preghiamo il Signore.
E il quinto Sacerdote dice la preghiera:

Signore Dio nostro, che castighi e poi guarisci,
che sollevi da terra il povero e rialzi dalla polvere il
misero, Padre degli orfani, porto dei naufraghi e me-
dico dei malati; che sopporti con benevolenza le no-
stre infermità e prendi su di te le nostre malattie; che
di buon grado usi misericordia; che tolleri le iniquità e
rimuovi le ingiustizie; che sei pronto ad aiutare e tar-
do all’ira; che hai alitato sui tuoi apostoli e hai detto:
Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi; che accetti la penitenza dei peccatori
ed hai potere di perdonare molti e gravi peccati e che
doni la guarigione a tutti quelli che versano in infer-
mità e lunghe malattie. Tu che hai chiamato me, mise-
ro, peccatore ed indegno tuo servo, invischiato in
molti peccati e immerso nei piaceri carnali, a questo
santo ed eccelso grado del sacerdozio e ad entrare nei
penetrali del santuario, nel Santo dei Santi, ove gli

l£bete Pneàma ¤gion, ¨n tinwn ¢fÁte t¦j
¡mart…aj, ¢f…entai aÙto‹j: Ð decÒmenoj tîn
¡martwlîn t¾n met£noian, kaˆ ™xous…an œcwn
sugcwre‹n ¡mart…aj poll¦j kaˆ calep£j, kaˆ
‡asin paršcwn p©si to‹j ™n ¢sqene…v kaˆ ma-
kronos…v di£gousin: Ð kaˆ ™m� tÕn tapeinÕn kaˆ
¡martwlÕn kaˆ ¢n£xion doàlÒn sou, tÕn ™n
polla‹j ¡mart…aij sumpeplegmšnon, kaˆ p£qe-
sin ¹donîn sugkulindoÚmenon, kalšsaj e„j tÕn
¤gion kaˆ Øpermšgiston baqmÕn tÁj ƒerwsÚnhj,
kaˆ e„selqe‹n e„j tÕ ™ndÒteron toà katape-
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përtej perdes, në shëjtoren e shëjtorëvet te ku ëngjëjt e
shëjtë dëshirojnë të adhurojnë, e të dëgjoja zërin e
Vangjelit të Zotit Perëndisë tonë e të shihja me sytë e
mi fytyrën e naforës së shëjtë, e të shijoja e të gëzo-
hesha me Liturgjinë e shëjtë edhe hyjnore; Ti që më
bëre të vlerë të meshonj misteret e tua përmbiqiellore
e të të dhuronj Tyj dhurata dhe flijime për mëkatet to-
na edhe për të padijturat e popullit e të ndërmjetonj
për delet e tua shpirtërore, sa t’i lash fajet e tyre sipas
njeridashjes sate të shumtë edhe të pathënshne. Ti, o
Mbret shumë i mirë, mirr vesh lutjen time në këtë he-
rë e në këtë ditë të shëjtë, dhe në çdo mot e çdo vend,
e vëri re zërit të lutjes sime; e dhuroji shërimin këtij
shërbëtorit tënd (akc.) që gjëndet në sëmundje të
shpirtit e të kurmit, e jipi ndjesën e mëkatevet edhe
faljen e fajevet të bëra me dashje o padashur; e shëroji
plagët e pashërueshme dhe çdo lëngatë e sëmundje.
Dhuroji shërimin e shpirtit, Ti që ngave të vjehrrën e
Pjetrit e ashtu e lanë ethet e u ngre e të shërbenej. Ti,

t£smatoj, e„j t¦ “Agia tîn `Ag…wn, Ópou
parakÚyai oƒ ¤gioi ¥ggeloi ™piqumoàsi, kaˆ
¢koàsai tÁj eÙaggelikÁj fwnÁj Kur…ou toà
Qeoà, kaˆ qe£sasqai aÙtoyeˆ tÕ prÒswpon tÁj
¡g…aj 'Anafor©j, kaˆ ¢polaàsai tÁj qe…aj kaˆ
ƒer©j Leitourg…aj: Ð kataxièsaj me ƒerourgÁsai
t¦ ™pour£ni£ sou must»ria, kaˆ prosfšrein soˆ
dîr£ te kaˆ qus…aj Øp�r tîn ¹metšrwn ¡marth-
m£twn, kaˆ tîn toà laoà ¢gnohm£twn, kaˆ mesi-
teàsai Øp�r tîn logikîn sou prob£twn, †na di¦
tÁj pollÁj kaˆ ¢f£tou sou filanqrwp…aj, t¦
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Angeli santi desiderano affacciarsi, e ad udire la voce
evangelica del Signore e Dio, ed ammirare coi propri
occhi la santa Offerta, e gustare la divina e sacra Li-
turgia. Tu che mi hai reso degno di celebrare i tuoi
celesti misteri ed offrirti doni e sacrifici per i nostri
peccati e per le mancanze del popolo, ed intercedere
per le tue spirituali pecorelle, affinché per la tua co-
piosa ed ineffabile misericordia cancelli i loro peccati.
Tu, o re veramente buono, ascolta la mia preghiera in
quest’ora e in questo santo giorno, e in ogni tempo e
luogo, e sii attento alla voce della mia supplica. Con-
cedi la guarigione al tuo servo che versa in infermità
di anima e di corpo, accordandogli la remissione dei
peccati e il perdono delle sue colpe volontarie ed in-
volontarie; guarisci le sue dolorose piaghe e ogni
malattia ed infermità. Donagli la guarigione spirituale,
tu che hai toccato la suocera di Pietro e la febbre la la-
sciò, ed essa si alzò e si mise a servirti. Tu, Sovrano,
concedi la guarigione al tuo servo N., e allontana da

paraptèmata aÙtîn ™xale…yVj. AÙtÒj, Øper£ga-
qe basileà, ™nètisai t¾n proseuc»n mou ™n taÚtV
érv te kaˆ ¡g…v ¹mšrv, kaˆ ™n pantˆ kairù kaˆ
tÒpJ, kaˆ prÒscej tÍ fwnÍ tÁj de»seèj mou: kaˆ
toà doÚlou sou (toà de) toà ™n ¢sqene…v yucÁj
kaˆ sèmatoj Ôntoj, t¾n ‡asin dèrhsai, paršcwn
¥fesin ¡martiîn aÙtù, kaˆ sugcèrhsin plhmme-
lhm£twn, ™kous…wn te kaˆ ¢kous…wn: qerapeÚwn
aÙtoà plhg¦j ¢n…atouj, p©s£n te nÒson kaˆ
p©san malak…an. Dèrhsai aÙtù yucik¾n ‡asin, Ð
¡y£menoj tÁj penqer©j toà Pštrou, kaˆ ¢fÁken
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o Zot i madh, edhe këtij shërbëtorit tënd (akc.) dhu-
roji jatrinë e çlirimin nga çdo dhimbje prishëse edhe
kujto bëgatësitë e përdëllimevet të tua e të lipisisë sa-
te. Kujto se mendja e njeriut ngjitet fort pas të ligavet
që prej rinisë së tij, e mosnjeri mbi dhe është pa
mëkat. Se Ti vetëm je larg mëkatit, Ti që erdhe e
shpëtove gjininë e njerëzvet, e na lirove nga robëria e
armikut; sepse në bëfsh gjykim me shërbëtorët e tu,
asnjë do të dalë pa mëkat; se çdo buzë do të mbyllet
pa fjalë për mbrojtje, sepse përpara teje gjithë
drejtësia jonë është posi një zhele e lënë mënjanë;
prandaj, o Zot, mos kujto mëkatet e rinisë sime.

Se Ti je shpresa e të pashpresëvet e pushimi i të
lodhurvet e i të ngarkuarvet me padrejtësi, edhe Tyj të
dërgojmë lavdinë bashkë me Atin tënd të panisje dhe
me Shpirtin tënd të tërëshëjtë, të mirë e jetëbërës, nani
e përherë e në jetët e jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i pestë merr purtekën me pambuk, e
ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë Uratën “O Atë i

aÙt¾n Ð puretÒj, kaˆ ºgšrqh kaˆ dihkÒnei soi.
AÙtÒj, Dšspota, kaˆ tù doÚlJ sou (tù de)
par£scou „atre…an, kaˆ ¢pallag¾n p£shj fqoro-
poioà ¢lghdÒnoj, kaˆ mn»sqhti tîn plous…wn sou
o„ktirmîn kaˆ toà ™lšouj sou. Mn»sqhti, Óti
™pimelîj œgkeitai ¹ di£noia toà ¢nqrèpou ™pˆ t¦
ponhr¦ ™k neÒthtoj aÙtoà, kaˆ oÙdeˆj eÙr…sketai
¢nam£rthtoj ™pˆ tÁj gÁj. SÝ g¦r mÒnoj ™ktÕj
¡mart…aj Øp£rceij, Ð ™lqën kaˆ sèsaj tÕ ¢nqrè-
pinon gšnoj, kaˆ ™leuqerèsaj ¹m©j ™k tÁj
doule…aj toà ™cqroà: ™¦n g¦r e„j kr…sin œlqVj
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lui ogni dolore struggente, e ricordati che sei ricco di
misericordia e pietà. Ricordati che il cuore dell’uomo
è fortemente incline al male sin dalla sua giovinezza,
e non v’è alcuno sulla terra che non abbia peccati. Tu
solo infatti sei senza peccato, tu che sei venuto a sal-
vare il genere umano e a liberarlo dalla schiavitù del
nemico; e se volessi giudicare i tuoi servi, non si tro-
verebbe alcuno senza macchia, ma ogni uomo rimar-
rebbe muto, senza potersi difendere, poiché tutta la
nostra giustizia è davanti a te come una veste impura;
perciò non ricordarti, o Signore dei peccati della no-
stra giovinezza.

Poiché tu sei la speranza dei disperati e il riposo
degli affaticati ed oppressi a causa dei peccati, e noi
rendiamo gloria a te insieme al Padre tuo senza prin-
cipio e al santissimo, buono e vivificante tuo Spirito,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.

Detta questa preghiera, il quinto Sacerdote col quinto ba-
tuffolo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre Santo...”

met¦ tîn doÚlwn sou, oÙdeˆj eÙreq»setai kaqa-
rÕj ¢pÕ ∙Úpou: ¢ll¦ p©n stÒma frag»setai, m¾
œcon ti ¢polog»sasqai, Óti æj ∙£koj ¢pokaqh-
mšnhj p©sa ¹ dikaiosÚnh ¹mîn ™nèpiÒn sou: di¦
toàto ¡mart…aj neÒthtoj ¹mîn m¾ mnhsqÍj, KÚrie.

SÝ g¦r Øp£rceij ™lpˆj tîn ¢phlpismšnwn, kaˆ
¢n£pausij tîn kopièntwn kaˆ pefortismšnwn ™n
¢nom…aij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen, sÝn tù
¢n£rcJ sou Patr…, kaˆ tù panag…J, kaˆ ¢gaqù,
kaˆ zwopoiù sou PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j
toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.
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shëjtë...” (faqe 74).
Paravargu. Psalmi 50. Tingëll IV

Kijmë lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,
dhe pas dhëmbshurivet të tua të shumta shuaje pau-
dhësinë time.

Varg: Krijo një zëmër të pastër tek unë, o Perëndi,
dhe përtërij përmbrënda meje një shpirt të drejtë.

Këndimi nga letra e Palit për Galatianët.
Kr.5,22-6,2.

Vëllezër, pema e Shpirtit është dashuria, harea,
paqja, zëmërgjerësia, fisnikëria, mirësia, besa, bu-
tësia, epshdalja; për këto nuk ka ligj. Po ata të
Krishtit e kryqësuan kurmin e tyre bashkë me epshet
e me dëshirat. Në rrojmë prej Shpirtit, duhet edhe të
ecim prej Shpirtit. Le të mos kërkojmë lavdi të
mbraztë, tue vënë në ngasje e tue zilepsur njeritje-
trin. Vëllezër, edhe nëqoftëse bie njeri në faj, ju që
jini shpirtërorë drejtësonie me butësi tue patur përpa-

Met¦ d� t¾n EÙc¾n Ð pšmptoj `IereÚj, labèn tÕn
pšmpton spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J,
cr…ei tÕn ¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc¾n P£ter ¤gie... e„j
sel. 74.

Proke…menon, yalmÕj N/, Ãcoj d/.

'ElšhsÒn me, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj sou,
* kaˆ kat¦ tÕ plÁqoj tîn o„ktirmîn sou
™x£leiyon tÕ ¢nÒmhm£ mou.

St…c. Kard…an kaqar¦n kt…son ™n ™mo…, Ð
QeÒj, kaˆ pneàma eÙq�j ™gka…nison ™n to‹j
™gk£toij mou.
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(pag. 75).
Prokimenon. Salmo 50. Tono IV.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericor-
dia; nella tua grande bontà cancella il mio pec-
cato.

Vers.: Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova
in me uno spirito saldo.

Lettura della lettera di S. Paolo ai Galati.
Cap.5,22-26 e 6,1-2.

Fratelli, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace,
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, domi-
nio di sé; contro queste cose non c’è legge. Ora quelli
che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne
con le sue passioni e i suoi desideri. Se pertanto vi-
viamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo
Spirito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e
invidiandoci gli uni gli altri. Fratelli, qualora uno
venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spi-

PrÕj Gal£taj ™pistolÁj PaÚlou tÕ ¢n£gnwsma.
Kef. E/, st. 22-26, kaˆ ST/, st. 1-3.

'Adelfo…, Ð karpÕj toà pneÚmatoj ™stˆn ¢g£-
ph, car£, e„r»nh, makroqum…a, crhstÒthj, ¢ga-
qwsÚnh, p…stij, prvÒthj, ™gkr£teia: kat¦ tîn
toioÚtwn oÙk  œsti nÒmoj. Oƒ d� toà Cristoà t¾n
s£rka ™staÚrwsan sÝn to‹j paq»masi kaˆ ta‹j
™piqum…aij. E„ zîmen pneÚmati, pneÚmati kaˆ
stoicîmen. M¾ ginèmeqa kenÒdoxoi, ¢ll»louj
prokaloÚmenoi, ¢ll»loij fqonoàntej. 'Adelfo…,
™¦n kaˆ prolhfqÍ ¥nqrwpoj œn tini paraptè-
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ra syvet vetëhenë tuaj, mos të bini në ngasje edhe ju.
Mbani barret njeritjetrit se kështu e përplotësoni ligjin
e Krishtit.

Alliluia. Psalmi 111. Tingëll tërth. II.
Lum njeriu që ka trëmbësi për Perëndinë, ai për-

dëshiron porositë e tij.
Pastaj Prifti i gjashtë thotë Vangjelin e gjashtë.

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Mattheut.
Kr.15,21-28.

Atëhërë Jisui hyri në anët e Tyrit dhe Sidho-
nit. E ja se një grua hanane duall nga ata sinorë e
i thërrit tue thënë: “Kijmë lipisi, o Zot, bir i Da-
vidhit, se ime bijë është e djallosur keq”. Po ai
s’iu përgjegj fare. E iu afruan dishepujt e i lu-
tëshin tue thënë: “Gjegje dhe leje të verë se po
vjen tue thërritur pas nesh”. Po ai u përgjegj e
tha: “Nuk jam i dërguar veçse për dhenët e bjerra
të shtëpisë së Izrailit”. E gruaja erdhi e ra për-

mati, Øme‹j oƒ pneumatikoˆ katart…zete tÕn
toioàton ™n pneÚmati prvÒthtoj, skopîn seau-
tÒn, m¾ kaˆ sÝ peirasqÍj. 'All»lwn t¦ b£rh ba-
st£zete, kaˆ oÛtwj ¢naplhrèsate tÕn nÒmon toà
Cristoà.

'AllhloÚ�a, yalmÕj RIA/, Ãcoj pl. b/.

Mak£rioj ¢n¾r Ð foboÚmenoj tÕn KÚrion, ™n
ta‹j ™ntola‹j aÙtoà qel»sei sfÒdra.

E�ta Ð j/ `IereÝj tÕ ST/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Matqa‹on ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
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rito correggetelo con dolcezza. E vigila su te stesso,
per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi
gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo.

Alliluia. Salmo 111. Tono pl. II.

Beato l’uomo che teme il Signore e trova grande
gioia nei suoi comandamenti.

Il sesto Sacerdote legge il VI Vangelo.

Lettura del santo Vangelo secondo Matteo.
Cap.15,21-28.

In quel tempo, Gesù si diresse verso le parti di Ti-
ro e Sidone. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva
da quelle regioni, si mise a gridare: “Pietà di me, Si-
gnore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tor-
mentata da un demonio”. Ma egli non le rivolse nep-
pure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono
implorando: “Esaudiscila, vedi come ci grida dietro”.
Ma egli rispose: “Non sono stato inviato che alle pe-
core perdute della casa di Israele”. Ma quella si fece

¢n£gnwsma.
Kef. IE/, st. 21-29.

Tù kairù ™ke…nJ, e„sÁlqen Ð 'Ihsoàj e„j t¦
mšrh TÚrou kaˆ Sidînoj. Kaˆ „doÚ, gun¾ cana-
na…a ¢pÕ tîn Ðr…wn ™ke…nwn ™xelqoàsa, ™kraÚ-
gasen aÙtù, lšgousa: ™lšhsÒn me, KÚrie uƒ�
Dab…d: ¹ qug£thr mou kakîj daimon…zetai. `O d�
oÙk  ¢pekr…qh aÙtÍ lÒgon. Kaˆ proselqÒntej oƒ
maqhtaˆ ºrètwn aÙtÒn, lšgontej: ¢pÒluson
aÙt»n, Óti kr£zei Ôpisqen ¹mîn. `O d� ¢pokri-
qe…j, e�pen: oÙk  ¢pest£lhn, e„m¾ e„j t¦ prÒbata
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gjunjë para atij e i thoshte: “Ndihmë, o Zot”. Po
ai u përgjegj e i tha: “Nuk është mirë t’ia marr
bukën të bijvet e të ia shëllonj kulishëvet”. E ajo i
tha: “Po, o Zot; se edhe kulishët hanë thërrimet që
bien nga tryesa e të zotëvet të tyre”. Atëherë u
përgjegj Jisui e i tha: “Moj grua, besa jote është e
madhe! T’u bëftë si do ti”. E iu shërua e bija që në
atë orë.

Dhjaku thotë Ekteninë:

Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të madhe,
të lutemi gjegjna e kijna lipisi.

Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i pa-
dashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë

t¦ ¢polwlÒta o‡kou 'Isra»l. `H d� ™lqoàsa,
prosekÚnei aÙtù, lšgousa: KÚrie, bo»qei moi. `O
d� ¢pokriqe…j, e�pen: oÙk  œsti kalÕn labe‹n tÕn
¥rton tîn tšknwn, kaˆ bale‹n to‹j kunar…oij. `H
d� e�pe: na…, KÚrie, kaˆ g¦r t¦ kun£ria ™sq…ei
¢pÕ tîn yic…wn tîn piptÒntwn ¢pÕ tÁj trapšzhj
tîn kur…wn aÙtîn. TÒte ¢pokriqeˆj Ð 'Ihsoàj,
e�pen aÙtÍ: ð gÚnai, meg£lh sou ¹ p…stij, genh-
q»tw soi æj qšleij. Kaˆ „£qh ¹ qug£thr aÙtÁj
¢pÕ tÁj éraj ™ke…nhj.

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:
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avanti e gli si prostrò dicendo: “Signore, aiutami!”.
Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli
per gettarlo ai cagnolini”. “E’ vero, Signore, disse la
donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole
che cadono dalla tavola dei loro padroni”. Allora Ge-
sù le replicò: “Donna, davvero grande è la tua fede! Ti
sia fatto come desideri”. E da quell’istante sua figlia
fu guarita.

Il Diacono dice la litania:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-
sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeqa Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
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njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e
jetëvet.

Populli: Amin.
Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.

Dhe Prifti thotë këtë Uratë:

Të falënderojmë, o Zot Perëndia ynë, që je i
mirë e njerëzit do mirë, edhe jatrua i shpirtravet e i
kurmevet tanë; Ti që pa lodhur merr mbi vetëhenë
tënde sëmundjet tona, nga plagët e të cilit na të
gjithë u shëruam; Ti, o bariu i mirë, që erdhe të
gjëje delen e humbur; Ti që i jep ngushëllim
zëmërngushtëvet e jetë të pikëlluarvet; Ti që
shërove gruan që birë gjak që prej dymbëdhjetë
vjetsh; Ti që lirove të bijën e Hananesë nga djalli i
keq; Ti që i dhurove detyrën të dy detyrorëvet e
mëkatares i fale ndjesën; Ti që bashkë me ndjesën
e mëkatevet i fale edhe shëndetën njeriut çalog; Ti

QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.
Kaˆ Ð `IereÝj t¾n EÙc»n:

EÙcaristoàmšn soi, KÚrie Ð QeÕj ¹mîn, Ð
¢gaqÕj kaˆ fil£nqrwpoj, kaˆ „atrÕj tîn yucîn
kaˆ tîn swm£twn ¹mîn: Ð t¦j nÒsouj ¹mîn
¢pÒnwj bast£zwn, oá tù mèlwpi p£ntej „£qhmen:



Rito dell’Olio Santo 127

amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.

Il Popolo: Amin.
Il Diacono: Preghiamo il Signore.

E il Sacerdote dice la preghiera:

Ti ringraziamo, Signore Dio nostro, buono e ami-
co degli uomini, medico delle anime e dei corpi nostri,
che sopporti con benevolenza le nostre malattie, e per
le cui piaghe noi tutti siamo stati guariti; buon pastore,
che sei venuto a cercare la pecorella smarrita; che dài
conforto agli avviliti e vita ai contriti; che hai guarito
il flusso di sangue di colei che soffriva da dodici anni,
e hai liberato dal terribile demonio la figlia della Ca-
nanea; che hai condonato il debito ai due debitori, hai
concesso il perdono alla peccatrice ed hai donato al
Paralitico la guarigione con il perdono dei peccati; che
hai giustificato il pubblicano ed hai accolto il Ladro

Ð poim¾n Ð kalÒj, Ð e„j ¢naz»thsin ™lqën toà
planhqšntoj prob£tou: Ð to‹j ÑligoyÚcoij didoÝj
paramuq…an, kaˆ zw¾n to‹j suntetrimmšnoij: Ð
t¾n phg¾n tÁj Aƒmo¸∙ooÚshj, dwdekaetÁ oâsan
„as£menoj: Ð t¾n qugatšra tÁj Canana…aj toà
calepoà daimon…ou ™leuqerèsaj: Ð tÕ d£neion
caris£menoj to‹j dusˆ crewfeilštaij, kaˆ tÍ
¡martwlù t¾n ¥fesin doÚj: Ð t¾n ‡asin tù
Paralutikù dwrhs£menoj sÝn tÍ ¢fšsei tîn
¡martiîn aÙtoà: Ð tÕn Telènhn tù lÒgJ
dikaièsaj, kaˆ tÕn LVst¾n ™n tÍ ™sc£tV aÙtoà
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që drejtësove me fjalën tënde Tellonin e pranove
kusarin në rrëfimin e tij të sprasëm; Ti që heq
mëkatet e botës edhe në kryq i gozhdjase; Tyj të
lutemi e të parkalesim: me mirësinë tënde Ti
lëshoja, falja, ndjeja, o Perëndi, mëkatet e pa-
drejtësitë e shërbëtorit tënd (akc.), paudhësitë e tija
të bëra me dashje dhe padashje, me dije edhe pa-
dije, në kapërcim të ligjit o në pandigjesë, natën o
ditën; o në gjëndet nën mallkimin e një prifti o të
atit o të së ëmës, o në qe se u ndënd me sy o me
nuhatje o me shije o me prekje dhe bëri mëkat, o
edhe nëse me çdo lëvizje të kurmit e të shpirtit u
largua nga dëshira dhe nga shëjtëria jote; nëse ai
edhe na bëmë ndonjë mëkat, Ti si Perëndi i mirë që
nuk kujton të ligën e njerëzit do mirë, ndjena, e
mos na ler, atë edhe neve, të biemë ndër ndyrësitë
e jetës e të vemë nëpër udhët e prishjes. Po, o Zot,
Zot i madh, gjegjmë mua të mëkatruamin në këtë
orë për shërbëtorin tënd (akc.): ndjeji, posi Perëndi

Ðmolog…v prosdex£menoj: Ð t¦j ¡mart…aj toà
kÒsmou ¢r£menoj, kaˆ tù Staurù proshlèsaj.
Soà deÒmeqa, kaˆ s� ƒketeÚomen: ™n tÍ ¢gaqÒtht…
sou, aÙtÒj, ¥nej, ¥fej, sugcèrhson, Ð QeÒj, t¦j
¢nom…aj kaˆ t¦j ¡mart…aj toà doÚlou sou (toà
de), t¦ plhmmel»mata aÙtoà t¦ ™koÚsia kaˆ t¦
¢koÚsia, t¦ ™n gnèsei kaˆ ™n ¢gno…v, t¦ ™n
parab£sei kaˆ ™n parakoÍ, t¦ ™n nuktˆ kaˆ ™n
¹mšrv: À ØpÕ kat£ran ƒeršwj, À patrÒj, À mhtrÒj,
™gšneto: À ÑfqalmÕn e„st…asen, À Ôsfrhsin
™xeq»lunen, À ¡fÍ katemalak…sqh, À geÚsei
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nella estrema sua confessione; che hai preso su di te i
peccati del mondo inchiodandoli sulla Croce. Noi ti
preghiamo e ti supplichiamo: rimetti, condona, perdo-
na, o Dio, nella tua bontà, le iniquità e i peccati del tuo
servo N., le sue mancanze volontarie ed involontarie,
commesse con cognizione e per ignoranza, per tra-
sgressione e per disubbidienza, di giorno e di notte. O
se è incorso nella maledizione del sacerdote, o del pa-
dre o della madre; o se ha colpevolmente usato della
sua vista, del suo odorato, del suo tatto, del suo gusto,
o se, in qualsiasi moto della carne e dello spirito, si è
estraniato dal tuo volere e dalla tua santità. Se in qual-
che modo ha peccato egli e noi, perdona, come Dio
buono, indulgente e amico degli uomini, e non per-
mettere che né egli né noi sprofondiamo in una vita
impura, né che battiamo vie di perdizione. Sovrano
Signore, ascolta in quest’ora me peccatore che ti sup-
plico per il tuo servo N., non tener conto, come Dio
benigno, di tutte le sue colpe; tienilo lontano dalla

katepÒrneusen, À ™n oƒvd»pote kin»sei sarkÕj
kaˆ pneÚmatoj, toà soà ¢phllotrièqh qel»-
matoj, kaˆ tÁj sÁj ¡giÒthtoj: e‡ ti ¼marten aÙ-
tÒj te kaˆ ¹me‹j, æj ¢gaqÕj kaˆ ¢mnhs…kakoj
QeÕj kaˆ fil£nqrwpoj, sugcèrhson: m¾ ™în
aÙtÕn kaˆ ¹m©j e„j tÕn ∙erupwmšnon b…on
katapese‹n, mhd� e„j t¦j Ñleqr…ouj ÐdoÝj
¢potršcein. Na…, Dšspota KÚrie, ™p£kousÒn mou
toà ¡martwloà ™n tÍ érv taÚtV Øp�r toà doÚlou
sou (toà de): p£ride æj ¢mnhs…kakoj QeÕj t¦
paraptèmata aÙtoà ¤panta: ¢p£llaxon aÙtÕn
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që nuk mban mendë të ligën, gjithë mëkatet e tija;
largoje nga pikëllimi amëshor; bëj se goja e tij të
jetë plotë me lavdinë tënde e buzët e tija hapja të
lavdëronjë ëmrin tënd; bëj se duart e tija të ndëhen
ndaj veprimit të porosivet të tua; drejto këmbët e
tija ndaj udhës së Vangjelit tënd dhe gjithë miset e
tija edhe mendjen përforcoja me hirin tënd, se Ti je
Perëndia ynë, që me anën e Apostujvet të tu të
shëjtë na dhe porosi tue thënë: Atyre që t’i falni
mëkatet, u falen; atyre që t’ia mbani, i mbahen; e
po si e gjegje Ezeqinë në helmimin e shpirtit të tij
në orën e vdekjes së tij e nuk vure mënjanë lutjen e
tij, ashtu edhe në këtë orë gjegjmë edhe mua shër-
bëtorin tënd të nëmur e të mëkatruar e të pavlerë.
Se Ti je, o Zot Jisu Krisht, ai që urdhërove, për mi-
rësinë e njeridashjen tënde, t’i ndjehet njera shta-
tëdhjetë herë atyre që bien në mëkate, e ai që nuk
ngul sytë mbi ligështirat tona edhe gëzohe mbi
kthesën e të  zbjerrëvet,  sepse  si  madhështia  jote

tÁj a„wn…ou kol£sewj: tÕ stÒma aÙtoà tÁj sÁj
a„nšsewj pl»rwson: t¦ ce…lh aÙtoà ¥noixon prÕj
doxolog…an toà ÑnÒmatÒj sou: t¦j ce‹raj aÙtoà
œkteinon prÕj ™rgas…an tîn ™ntolîn sou: toÝj
pÒdaj aÙtoà prÕj tÕn drÒmon toà EÙaggel…ou
sou kateÚqunon: p£nta aÙtoà t¦ mšlh kaˆ t¾n
di£noian, tÍ sÍ katasfalizÒmenoj c£riti: sÝ
g¦r e� Ð QeÕj ¹mîn, Ð di¦ tîn ¡g…wn sou
¢postÒlwn ™nteil£menoj ¹m‹n, lšgwn: “Osa ¨n
d»shte ™pˆ tÁj gÁj, œstai dedemšna ™n to‹j
oÙrano‹j kaˆ Ósa ¨n lÚshte ™pˆ tÁj gÁj, œstai
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dannazione eterna; riempi la sua bocca della tua lode;
dischiudi le sue labbra perché glorifichi il tuo nome;
fa’ che usi le sue mani per praticare i tuoi comanda-
menti; guida i suoi piedi per seguire il tuo Vangelo e
rafforza con la tua grazia tutte le sue membra e la sua
mente, poiché tu sei il nostro Dio, che per mezzo dei
tuoi santi Apostoli ci hai ordinato: Tutto ciò che leghe-
rete sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scio-
glierete sulla terra sarà sciolto nei cieli, e ancora: A chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi li riterrete
saranno ritenuti; e come hai esaudito Ezechia
nell’afflizione dell’anima sua nell’ora della sua morte,
e non hai disprezzato la sua preghiera, così pure
ascolta in quest’ora me misero, peccatore e indegno
tuo servo che ti supplico. Sei tu, infatti, o Signore Ge-
sù Cristo, che ci hai comandato, per la tua bontà e mi-
sericordia, di perdonare fino a settanta volte sette
quelli che cadono in peccato; che recedi dal punire le
nostre colpe, e ti rallegri per la  conversione  degli   er-

lelumšna ™n to‹j oÙrano‹j: kaˆ p£lin: ”An tinwn
¢fÁte t¦j ¡mart…aj, ¢f…entai aÙto‹j: ¥n tinwn
kratÁte, kekr£thntai: kaˆ æj ™p»kousaj 'Eze-
k…ou ™n tÍ ql…yei tÁj yucÁj aÙtoà ™n tÍ érv toà
qan£tou aÙtoà, kaˆ oÙ pare‹dej t¾n dšhsin
aÙtoà, oÛtw kmoà toà tapeinoà kaˆ ¡martwloà
kaˆ ¢nax…ou doÚlou sou ™p£kouson ™n tÍ érv
taÚtV. SÝ g¦r e�, KÚrie 'Ihsoà Cristš, Ð ˜bdo-
mhkont£kij ˜pt¦ ¢fišnai to‹j perip…ptousin ™n
¡mart…aij  keleÚsaj, tÍ sÍ ¢gaqÒthti kaˆ fi-
lanqrwp…v, kaˆ metanoîn ™pˆ ta‹j kak…aij ¹mîn,
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sepse si madhështia jote ashtu është edhe lipisia
jote; edhe Tyj të dërgojmë lavdinë bashkë me Atin
tënd të panisje dhe me Shpirtin tënd të tërëshëjtë,
të mirë e jetëbërës, nani e përherë e në jetët e
jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i gjashtë merr purtekën me pambuk, e
ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë Uratën “O Atë i
shëjtë...” (faqe 74).

Paravargu. Psalmi 6. Tingëll IV.

O Zot, mos më qërto me zëmërimin tënd, e me hi-
dhërimin tënd mos më ndeshko.

Varg: Kijmë lipisi, o Zot, se jam sëmurë.

Këndimi nga letra e parë e Palit për Thesallonikasit.
Kr.5,14-23.

Vëllezër, ju lutemi, këshilloni të parregulltit;
ngushëlloni të nëmurit, ndihni të sëmurët, kini du-
rim për gjithë. Ruani se mosnjeri t’i pjerrë ndonje-

kaˆ ca…rwn ™pˆ tÍ ™pistrofÍ tîn peplanhmšnwn,
Óti æj ¹ megalwsÚnh sou, oÛtw kaˆ tÕ œleÒj
sou: kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen, sÝn tù
¢n£rcJ sou Patr…, kaˆ tù panag…J, kaˆ ¢gaqù,
kaˆ zwopoiù sou PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j
toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Met¦ d� t¾n EÙc¾n Ð ›ktÕj `IereÚj, labën tÕn ›kton
spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J, cr…ei tÕn
¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc»n: P£ter ¤gie... e„j sel. 74.

Proke…menon, yalmÕj S/, Ãcoj d/.

KÚrie, m¾ tù qumù sou ™lšgxVj me, * mhd� tÍ
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ranti, poiché  la  tua misericordia è pari alla tua gran-
dezza; e noi rendiamo gloria a te insieme al Padre tuo
senza principio e al santissimo, buono e vivificante
tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amin.

Detta questa preghiera, il sesto Sacerdote col sesto batuf-
folo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre Santo...”
(pag. 75).

Prokimenon. Salmo 6. Tono IV.

Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non casti-
garmi nel tuo furore.

Vers.: Pietà di me, Signore: vengo meno; risana-
mi, Signore: tremano le mie ossa.

Lettura della I lettera di S. Paolo ai Tessalonicesi.
Cap.5,14-23.

Fratelli, vi esortiamo: correggete gli indisciplinati,
confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pa-
zienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per male

ÑrgÍ sou paideÚsVj me.

St…c. 'Elšhson me, KÚrie, Öti ¢sqen»j e„mi.

PrÕj Qessalonike‹j a/. ™pistolÁj PaÚlou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. E/, st. 14-23.

'Adelfo…, parakaloàmen Øm©j, nouqete‹te
toÝj ¢t£ktouj, paramuqe‹sqe toÝj ÑligoyÚcouj,
¢ntšcesqe tîn ¢sqenîn, makroqume‹te prÕj
p£ntaj. `Or©te m» tij kakÕn ¢ntˆ kakoà tinˆ
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tri të ligë për të ligë, po ecni gjithmonë pas së mi-
rës si për njeritjetrin edhe për të gjithë. Gjithmonë
gëzohuni, pa pushim lutuni; për të gjitha falënde-
roni se kjo është dëshira e Perëndisë për ju në Jisu
Krishtin. Mos e shuani Shpirtin, mos i përbuzni
profecitë. Provoni të gjitha, mbani të mirën. Rrini
larg nga çdo e ligë. Edhe vetë Perëndia i paqes ju
shëjtëroftë tërësisht edhe dalshi pa faj në tërë
shpirtin tuaj, në frymën e në kurmin në ardhjen e
dytë të Zotit tonë Jisu Krisht.

Alliluia. Psalmi 19. Tingëll II.
Të gjegjtë Zoti në ditën e trishtimit, të përkrahtë

ëmri i Perëndisë të Jakovit.
Pastaj Prifti i shtatë thotë Vangjelin e sthatë.

Këndimi nga Vangjeli i shëjtë pas Mattheut.
Kr.9,9-13.

Atëherë, tek ish e shkonej Jisui pa në zyrën e
doganës një njeri të cilit ia thojin Matthe, e i thotë:

¢podù, ¢ll¦ p£ntote tÕ ¢gaqÕn dièkete, kaˆ e„j
¢ll»louj kaˆ e„j p£ntaj. P£ntote ca…rete,
¢diale…ptwj proseÚcesqe, ™n pantˆ eÙcariste‹te:
toàto g¦r tÕ qšlhma toà Qeoà ™n Cristù 'Ihsoà
e„j Øm©j. TÕ pneàma m¾ sbšnnute, profhte…aj m¾
™xouqene‹te: p£nta dokim£zete, tÕ kalÕn
katšcete: ¢pÕ pantÕj e‡douj ponhroà ¢pšcesqe.
AÙtÕj d� Ð QeÕj tÁj e„r»nhj ¡gi£sai Øm©j
Ðlotele‹j kaˆ ÐlÒklhron Ømîn tÕ pneàma, kaˆ ¹
yuc», kaˆ tÕ sîma, ¢mšmptwj ™n tÍ parous…v
toà Kur…ou ¹mîn 'Ihsoà Cristoà thrhqe…h.



Rito dell’Olio Santo 135

ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con
tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in
ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di
Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spi-
rito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa,
tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di
male. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezio-
ne, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo,
si conservi irreprensibile per la venuta del Signore no-
stro Gesù Cristo.

Alliluia. Salmo 19. Tono II.
Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti

protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Il settimo Sacerdote legge il VII Vangelo.

Lettura del santo Vangelo secondo Matteo.
Cap.9,9-13.

In quel tempo, andando via di là, Gesù vide un
uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Mat-

'AllhloÚ�a, yalmÕj IQ/, Ãcoj b/.

'Epakoàsa… sou KÚrioj ™n ¹mšrv ql…yewj,
Øperasp…sai sou tÕ Ônoma toà Qeoà 'Iakèb.

E�ta Ð z/ `IereÝj tÕ Z/ EÙaggšlion.

'Ek toà kat¦ Matqa‹on ¡g…ou EÙaggel…ou tÕ
¢n£gnwsma.

Kef. Q/, st. 9-14.

Tù kairù ™ke…nJ, par£gwn Ð 'Ihsoàj, e�den
¥nqrwpon kaq»menon ™pˆ tÕ telènion, Matqa‹on
legÒmenon, kaˆ lšgei aÙtù: ¢koloÚqei moi. Kaˆ
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“Eja pas meje”. E ai u ngre e i vate pas. E kur u
vunë mbë tryesë në shtëpi, ja se erdhën shumë
publikanë edhe mëkatarë e u vunë mbë tryesë
bashkë me Jisunë e me dishepujt e tij. E kur Fari-
senjtë i panë i thanë dishepujvet: “Pse mësuesi
juaj ha me publikanët e me mëkatarët?”. Po Jisui
i gjegji e i tha: “Nuk kanë nevojë për jatruan të
shëndoshët, por të sëmurët. Ecni e xëni ç’do të
thotë kjo fjalë: Lipisi dua, e jo therore. Se nuk
erdha të thërres për pendim të drejtët po mëka-
tarët”.

Dhjaku thotë Ekteninë:

Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të
madhe, të lutemi gjegjna e kijna lipisi.

Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

¢nast£j, ºkoloÚqhsen aÙtù. Kaˆ ™gšneto aÙtoà
¢nakeimšnou ™n tÍ o„k…v, kaˆ „doÝ polloˆ
telînai kaˆ ¡martwloˆ ™lqÒntej, sunanškeinto
tù 'Ihsoà kaˆ to‹j maqhta‹j aÙtoà. Kaˆ „dÒntej
oƒ Farisa‹oi, e�pon to‹j maqhta‹j aÙtoà: di¦ t…
met¦ tîn telwnîn kaˆ ¡martwlîn ™sq…ei kaˆ
p…nei Ð did£skaloj Ømîn; `O d� 'Ihsoàj
¢koÚsaj, e�pen aÙto‹j: oÙ cre…an œcousin oƒ
„scÚontej „atroà, ¢ll' oƒ kakîj œcontej:
poreuqšntej d� m£qete t… ™stin, œleon qšlw kaˆ
oÙ qus…an: oÙ g¦r Ãlqon kalšsai dika…ouj,
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teo, e gli disse: “Seguimi”. Ed egli si alzò e lo seguì.
Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero
molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con
lui e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dice-
vano ai suoi discepoli: “Perché il vostro maestro
mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?”. Gesù li
udì e disse: “Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che
cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifi-
cio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori a penitenza”.

Il Diacono dice la litania:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-
sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

¢ll¦ ¡martwloÝj e„j met£noian.

`O Di£konoj t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).
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Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i
padashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë
njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e
jetëvet.

Populli: Amin.
Dhjaku: Le t’ lutemi Zotit.

Dhe Prifti thotë këtë Uratë:

O Zot, o Zot i madh e Perëndia ynë, jatrua i
shpirtravet e i kurmevet, Ti që shëron edhe lëngi-
met e moçme edhe çdo sëmundje dhe lëngatë në
mes të popullit; Ti që do se të shpëtohen gjithë
njerëzit e të njohin të vërtetën; që nuk do vdekjen
e mëkatarit po të kthehet e të rronjë; se Ti, o Zot,
në Dhjatën e vjetër vure pendimin për mëkatarët,
Davidhin edhe Ninivitët, edhe për ata që qenë më
parë e më vonë se këta, po edhe në përhapjen e

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

`O Di£konoj: Toà Kur…ou dehqîmen.
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Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed
amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.

Il Popolo: Amin.
Il Diacono: Preghiamo il Signore.

E il Sacerdote dice la preghiera:

O Sovrano Signore Dio nostro, medico delle anime
e dei corpi, che curi le persistenti sofferenze, e guarisci
ogni malattia ed infermità nel popolo, e vuoi che tutti gli
uomini si salvino e giungano alla conoscenza della ve-
rità, e non vuoi la morte del peccatore, ma che si con-
verta e viva; tu infatti, o Signore, nell’Antico Testa-
mento hai imposto la penitenza ai peccatori, a Davide ed
ai Niniviti e a quelli che li precedettero e li seguirono,
ma anche durante la tua dimora quaggiù per mezzo

Kaˆ Ð `IereÝj t¾n EÙc»n:

Dšspota KÚrie Ð QeÕj ¹mîn, „atr� yucîn kaˆ
swm£twn, Ð t¦ crÒnia p£qh qerapeÚwn, Ð
„èmenoj p©san nÒson kaˆ p©san malak…an ™n tù
laù: Ð qšlwn p£ntaj ¢nqrèpouj swqÁnai, kaˆ e„j
™p…gnwsin ¢lhqe…aj ™lqe‹n: Ð m¾ boulÒmenoj tÕn
q£naton toà ¡martwloà, æj tÕ ™pistršyai kaˆ
zÍn aÙtÒn: sÝ g£r, KÚrie, ™n tÍ palai´ diaq»kV
œqou met£noian to‹j ¡martwlo‹j, Dabˆd kaˆ
Nineu�taij, kaˆ to‹j pr…n, kaˆ to‹j met¦ toÚtouj,
¢ll¦ kaˆ ™n tÍ ™pidhm…v tÁj ™ns£rkou sou
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ikonomisë sate mishërore, nuk thirre të drejtët për
pendim po mëkatarët, po si publikanin dhe kurvën
dhe kusarin, e prite për pendim edhe Palin e
madh, mallkimtar e persekutues; e Pjetrin apo-
stullin tënd edhe kryeapostull, që të mohoi tri herë,
me anë të pendimit e prite dhe e pranove edhe i
takse me këto fjalë: Ti je Pjetri dhe mbi këtë gur
do të ndërtonj Kishën time, edhe dyert e Adhit
nuk do të kenë fuqi kundër saj; e do të të jap
qyçet e rregjërisë së qiellvet. Mandaj edhe na, o
i mirë e njeridashës, pas të taksuravet të tua të
parremta marrim zëmër e të lutemi e të parkale-
sim në këtë orë: gjegje lutjen tonë e mirre posi
livan që të dhurojmë e vizito këtë shërbëtorin
tënd (akc.), e në qoftë se bëri ndonjë mëkat me
fjalë o me vepër, o me mendje, o natën o ditën, o
në ra nën mallkimin e një prifti o në anathemën, o
në qe se rëndoi o u lidh me be, na të lutemi e të
parkalesim: lëshoja, falji, ndjeje, o Perëndi, e mos

o„konom…aj, oÙk  ™k£lesaj dika…ouj, ¢ll¦
¡martwloÝj e„j met£noian, æj tÕn Telènhn, æj
t¾n PÒrnhn, æj tÕn LVst»n, kaˆ bl£sfhmon
dièkthn tÕn mšgan Paàlon di¦ metano…aj
prosdex£menoj: Pštron tÕn korufa‹on, tÕn kaˆ
'ApÒstolÒn sou ¢rnhs£menÒn se tr…ton, di¦
metano…aj prosedšxw kaˆ prosel£bou, kaˆ
™phgge…lw aÙtù, lšgwn: sÝ e� Pštroj, kaˆ ™pˆ
taÚtV tÍ pštrv o„kodom»sw mou t¾n 'Ekklhs…an,
kaˆ pÚlai ¯dou oÙ katiscÚsousin aÙtÁj: kaˆ
dèsw soi t¦j kle‹j tÁj basile…aj tîn oÙranîn.
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dell’economia dell’incarnazione, non hai chiamato a
penitenza i giusti ma i peccatori e li hai accolti per mez-
zo della penitenza, come il Pubblicano, la meretrice, il
Ladro, e il grande Paolo, blasfemo e persecutore. Tu hai
ricevuto ed accolto per mezzo della penitenza il corifeo
Pietro che, sebbene tuo apostolo, ti aveva rinnegato per
tre volte, e gli facesti la promessa col dire: “Tu sei Pie-
tro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa, e a te darò le
chiavi del regno dei cieli”. Perciò anche noi, o buono e
amico degli uomini, confidando nelle tue infallibili
promesse, ti preghiamo e ti supplichiamo in quest’ora:
Ascolta la nostra preghiera ed accoglila come incenso a
te offerto, e visita il tuo servo N. e, se ha commesso
qualche peccato in parole, o in opere, o con la mente, sia
di notte che di giorno, o se è incorso nella maledizione
propria o di un sacerdote, o ha provocato la tua ira con
giuramento o spergiuro, ti preghiamo e ti supplichiamo:
rimetti, condona, perdonagli, o Dio, non riguardando le

DiÒper kaˆ ¹me‹j, ¢gaq� kaˆ fil£nqrwpe, kat¦
t¦j ¢yeude‹j sou ™paggel…aj qa¸∙oàntej,
deÒmeqa sou, kaˆ ƒketeÚomen ™n tÍ érv taÚtV:
™p£kouson tÁj de»sewj ¹mîn, kaˆ prÒsdexai
aÙt¾n æj qum…ama prosferÒmenÒn soi, kaˆ
™p…skeyai tÕn doàlÒn sou (tÒn de), kaˆ e‡ ti
™plhmmšlhsen ™n lÒgJ, À œrgJ, À kat¦ di£noian,
À ™n nukt…, À ™n ¹mšrv, À ØpÕ kat£ran ƒeršwj, À
tù „d…J ¢naqšmati Øpšpesen, À ÓrkJ parep…-
krane kaˆ ærkomÒthse, parakaloàmen se, kaˆ
deÒmeq£ sou: ¥nej, ¥fej, sugcèrhson aÙtù, Ð



Shërbesa e Vajit të Shëjtë142

ruaj padrejtësitë e mëkatet e tija, e sa bëri me dije
o padije, e në qe se kapërcei ndonjë nga porositë
e tua o e përbuzi, posi njeri me kurm e banues i
kësaj jetje o i shtjerë nga djalli, Ti, si Perëndi i
mirë e njeridashës, ndjeja, sepse nuk është njeri
që rron e nuk bën mëkat. Se Ti vetëm je pa
mëkat: drejtësia jote është drejtësi përgjithmonë e
fjala jote e vërtetë; sepse nuk e bëre njerinë se të
birej po se të mbanjë porositë e tua e të
trashëgonjë jetën që nuk prishet; e Tyj të dër-
gojmë lavdinë, Atit e Birit dhe Shpirtit të Shëjtë,
nani e përherë e në jetët e jetëvet. Amin.

Pas Uratës Prifti i shtatë merr purtekën me pambuk, e
ngjyen me vaj edhe lyen të sëmurin tue thënë Uratën “O Atë
i shëjtë...” (faqe 74).

Pastaj ai që merr Vajin e shëjtë vjen, në mund, në mes
të priftravet, ose i mbajtur nga këta rri drejtë o nëmos ulet.
Nëqoftëse nuk mund, ai rri në shtrat e priftrat i vëhen rreth

QeÒj, parablšpwn t¦j ¢nom…aj aÙtoà kaˆ t¦j
¡mart…aj, kaˆ t¦ ™n gnèsei kaˆ ¢gno…v genÒmena
par' aÙtoà: kaˆ e‡ ti tîn ™ntolîn sou paršbh, À
™plhmmšlhsen, æj s£rka forîn, kaˆ tÕn kÒsmon
o„kîn, À ™x ™nerge…aj toà diabÒlou, aÙtÒj, æj
¢gaqÕj kaˆ fil£nqrwpoj QeÒj, sugcèrhson, Öti
oÙk  œstin ¥nqrwpoj, Öj z»setai, kaˆ oÙc
¡mart»sei. SÝ g¦r mÒnoj Øp£rceij ¢nam£rthtoj:
¹ dikaiosÚnh sou, dikaiosÚnh e„j tÕn a„îna, kaˆ
Ð lÒgoj sou ¢l»qeia: oÙ g¦r œplasaj tÕn
¥nqrwpon e„j ¢pèleian, ¢ll' e„j peripo…hsin tîn
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sue iniquità e i suoi peccati, sia ch’egli abbia peccato
coscientemente o per ignoranza; e, se ha trasgredito
qualcuno dei tuoi comandamenti, o ha peccato, perché è
rivestito di carne ed abita in questo mondo, o per istiga-
zione del diavolo, tu, come Dio buono e amico degli
uomini, perdonalo, poiché non v’è uomo che viva e non
pecchi. Tu solo infatti sei senza peccato, la tua giustizia
è giustizia per sempre, e la tua parola è verità; poiché tu
non hai formato l’uomo perché si perdesse, ma perché
compisse i tuoi comandamenti ed ereditasse la vita in-
corruttibile, e noi rendiamo gloria a te: Padre, Figlio e
Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amin.

Detta questa preghiera, il settimo Sacerdote col settimo
batuffolo unge l’infermo, dicendo la preghiera: “Padre Santo...”
(pag. 75).

L’infermo, se è in grado, si pone in mezzo ai sacerdoti, se-
duto o in piedi; altrimenti essi si dispongono attorno al suo
letto. Il primo Sacerdote gli pone sulla testa il Vangelo aperto

™ntolîn sou, kaˆ zwÁj ¢fq£rtou klhronom…an
kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen, tù Patr…, kaˆ
tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati, nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ
e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Met¦ d� t¾n EÙc¾n Ð ›bdomoj `IereÚj, labën tÕn
›bdomon spÒndulon kaˆ ™mb£ptwn aÙtÕn ™n tù ™la…J,
cr…ei tÕn ¢sqenoànta, lšgwn t¾n EÙc»n: P£ter ¤gie... e„j
sel. 74.

E�ta e„sšrcetai, e„ dÚnatai, mšson tîn `Ieršwn Ð
poiîn tÕ EÙcšlaion, À ØposthrizÒmenoj ¢p' aÙtîn †sthsi,
À kaq…zei. E„ d� oÙ dÚnatai, oƒ `Iere‹j perikukloàsin
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e rrotull. E i pari i priftravet merr Vangjelin e shëjtë e e
mban mbi kryet e të sëmurit e tjerët priftra vënë dorën mbi
të. E i pari i priftravet nuk e vë dorën mbi të, po thotë këtë
Uratë me zë të lartë:

Le t’i lutemi Zotit.
O Rregj i shëjtë, zëmërdhëmbshur e plotë lipisi,

o Zot Jisu Krisht, o Bir e Fjalë e Perëndisë të gjallë,
që nuk dëshiron vdekjen e mëkatarit po se të kthe-
het e të rronjë, nuk e vë dorën time mëkatare mbi
atë që vjen tek Ti me mëkate tue lypur ndjesë me
anën tonë, po Ti vetë ndëj dorën tënde të fortë mbi
këtë Vangjel të shëjtë, të cilin bashkëmeshtarët e
mi e mbajnë mbi kryet e shërbëtorit tënd (akc.); e
të lutem bashkë me ta e parkales njeridashjen tënde
që ka lipisi të pakufishme e nuk i vë re të ligat to-
na: O Zot e Shpëtimtari ynë, që me anën e profetit
tënd Nathan i fale mëkatet Davidhit të penduar e
pranove lutjen e Manassiut për pendim, Ti vetë e-
dhe këtë shërbëtorin tënd (akc.) që vjen tek Ti me

aÙtÕn katake…menon ™pˆ toà krabb£tou. Kaˆ labën Ð
pro�st£menoj tîn `Ieršwn tÕ ¤gion EÙaggšlion
¢newgmšnon, t…qhsin e„j t¾n kefal¾n toà ¢sqenoàntoj,
kaˆ tiqšasin ™p' aÙtÕ t¦j ce‹raj oƒ `Iere‹j. `O d�
pro�st£menoj oÙk  ™pib£llei t¾n ce‹ra ™p' aÙtÒn, ¢ll¦
lšgei t¾n EÙc¾n megalofènwj:

Toà Kur…ou dehqîmen.

Basileà ¤gie, eÜplagcne kaˆ polušlee,
KÚrie 'Ihsoà Cristš, Uƒ� kaˆ LÒge toà Qeoà toà
zîntoj, Ð m¾ qšlwn tÕn q£naton toà ¡martwloà,
æj tÕ ™pistršyai kaˆ zÍn aÙtÒn: oÙ t…qhmi ™m¾n
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e, mentre gli altri vi impongono le mani, egli recita a voce alta
la seguente preghiera:

Preghiamo il Signore.
O Re santo, pieno di pietà e di misericordia, Si-

gnore Gesù Cristo, Figlio e Verbo del Dio vivente,
che non vuoi la morte del peccatore, ma che si con-
verta e viva, non impongo la mia mano peccatrice
sulla testa di questi che con peccati si avvicina a te per
chiedertene per mezzo nostro il perdono, ma stendi la
tua mano forte e potente, che è in questo tuo santo
Vangelo, tenuto dai miei concelebranti sul capo del
tuo servo N., e insieme ad essi ti prego e supplico la
tua misericordia piena di compassione e di benignità.
O Dio e Salvatore nostro, che per mezzo del profeta
Natan hai concesso il perdono a Davide pentito dei
propri peccati, ed hai accolto la preghiera di penti-
mento di Manasse, accogli con la tua consueta miseri-

ce‹ra ¡martwlÕn ™pˆ t¾n kefal¾n toà prosel-
qÒntoj soi ™n ¡mart…aij, kaˆ a„toumšnou par¦
soà di' ¹mîn ¥fesin ¡martiîn, ¢ll¦ s¾n ce‹ra
kratai¦n kaˆ dunat»n, t¾n ™n tù ¡g…J EÙag-
gel…J toÚtJ, Ö oƒ sulleitourgo… mou katšcousin
™pˆ t¾n kefal¾n toà doÚlou sou (toà de), œk-
teinon, kaˆ dšomai sÝn aÙto‹j kaˆ ƒketeÚw t¾n
sumpaqest£thn kaˆ ¢mnhs…kakÒn sou filanqrw-
p…an: Ð QeÕj Ð Swt¾r ¹mîn, Ð di¦ toà prof»tou
sou N£qan metano»santi tù Dabˆd ™pˆ to‹j „d…oij
¡mart»masin ¥fesin dwrhs£menoj, kaˆ toà Ma-
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pendim për mëkatet e tija, prite me njeridashjen tënde
të zakonshme e mos vër re mbi padrejtësitë e tij. Se Ti
je Perëndia ynë, që na dhe urdhër se t’i ndjejmë njera
shtatëdhjetë herë ata që bien në mëkate, se posi është
madhështia jote ashtu edhe lipisia jote; e Tyj të nget
çdo lavdi, nderim dhe adhurim, nani e përherë e në
jetët e jetëvet. Amin.

E ai që muar Vajin e shëjtë puthën Vangjelin e shëjtë.
E Dhjaku bën përkujtim për të tue thënë Ekteninë:
Kijna lipisi, o Perëndi, pas lipisisë sate të

madhe, të lutemi gjegjna e kijna lipisi.
Populli: Lipisi, o Zot. (Tri herë).

Lutemi edhe për lipisi, jetë, paqe, shëndet,
shpëtim, vështrim, ndjesë dhe falje të mëkatevet të
shërbëtorit të Perëndisë (akc.).

Se t’i ndjehet atyj çdo mëkat i dashur edhe i
padashur, le t’i lutemi Zotit.

Prifti: Se ti je Perëndi lipisjar dhe që do mirë

nassÁ t¾n ™pˆ metano…v proseuc¾n dex£menoj:
aÙtÕj kaˆ tÕn doàlon sou (tÒn de) metanooànta
™pˆ to‹j „d…oij aÙtoà plhmmel»masi, prÒsdexai
tÍ sun»qei sou filanqrwp…v, parorîn aÙtoà
p£nta t¦ paraptèmata. SÝ g¦r e�, Ð QeÕj ¹mîn,
Ð kaˆ ˜bdomhkont£kij ˜pt¦ ¢fišnai keleÚsaj
to‹j perip…ptousin ™n ¡mart…aij, Öti æj ¹ mega-
lwsÚnh sou, oàtw kaˆ tÕ œleÒj sou: kaˆ soˆ
pršpei p©sa dÒxa, tim¾ kaˆ proskÚnhsij, nàn,
kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn. 'Am»n.

Kaˆ ¢sp£zetai tÕ ¤gion EÙaggšlion Ð poi»saj tÕ
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cordia anche il tuo servo N., pentito dei propri pecca-
ti, e non tener conto di nessuna delle sue colpe. Per-
ché tu sei il nostro Dio, che ci hai comandato di per-
donare fino a settanta volte sette a quelli che cadono
nei peccati, poiché la tua misericordia è pari alla tua
grandezza, e a te s’addice ogni gloria, onore e adora-
zione, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin.

Alla fine l’infermo bacia il santo Vangelo.
Il Diacono prega per lui nella litania:

Abbi pietà di noi, o Dio, secondo la tua grande mi-
sericordia, noi ti preghiamo, esaudiscici ed abbi pietà.

Il Popolo: Signore, pietà. (Tre volte).
Preghiamo ancora per implorare sul servo di Dio

N. misericordia, vita, pace, sanità, salvezza, protezio-
ne, perdono e remissione dei peccati.

Perché gli sia perdonato ogni peccato volontario
ed involontario, preghiamo il Signore.

 Il Sacerdote: Poiché tu sei Dio misericordioso ed

EÙcšlaion.

Kaˆ mnhmoneÚei aÙtÕn Ð Di£konoj, lšgwn t¾n 'EktenÁ:

'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj, kat¦ tÕ mšga œleÒj
sou, deÒmeq£ sou, ™p£kouson kaˆ ™lšhson.

Oƒ Coro… ™nall£x: KÚrie, ™lšhson. Tr…j.

”Eti deÒmeda Øp�r ™lšouj, zwÁj, e„r»nhj,
Øge…aj, swthr…aj, ™piskšyewj kaˆ ¢fšsewj tîn
¡martiîn toà doÚlou toà Qeoà (de‹noj).

`Up�r toà sugcwrhqÁnai aÙtù p©n plhmmš-
lhma ™koÚsiÒn te kaˆ ¢koÚsion, toà Kur…ou
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njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë, Atit e Birit
dhe Shpirtit të Shëjtë, nani e përherë e në jetët e
jetëvet.

Populli: Amin.

Pastaj këndohet ky tropar:

Lavdi... Tingëll IV.

Burimin e shërimevet ju kini, o Anargjirë të
shëjtë, shërimet po jipnia gjithkujt ju parkales, se
ju po u vlerësuat për dhuratat më të mëdha, ndaj
buronjës amshore të Shpëtimtarit tonë. Se Zoti
vetë ju thotë, posi Apostuj plotë me zell: Ja se ju
dhe fuqi kundër shpirtravet të ndyrë se t’i përzëni
nga njerëzit e të shëroni çdo lëngatë e çdo
sëmundje. Mandaj tue iu bindur me zëmër poro-
sivet të Tij, atë që falë e muarët, falë edhe jipnie,
e shëroni lavomat e shpirtravet edhe të kurmevet
tanë.

dehqîmen.

`O `IereÚj: “Oti ™le»mwn kaˆ fil£nqrwpoj
QeÕj Øp£rceij, kaˆ soˆ t¾n dÒxan ¢napšmpomen,
tù Patr…, kaˆ tù Uƒù, kaˆ tù ¡g…J PneÚmati,
nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.

`O CorÒj: 'Am»n.

E�ta y£lletai tÕ parÕn 'IdiÒmelon:

DÒxa. ’Hc. d/.

Phg¾n „am£twn œcontej, ¤gioi 'An£rguroi,
t¦j „£seij paršcete p©si to‹j deomšnoij, æj
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amico degli uomini, e noi rendiamo gloria a te, Padre,
Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli.

Il Popolo: Amin.

Poi si canta il seguente Idiomelo.

Gloria... Tono IV.

O santi Anargiri, che possedete la sorgente delle
guarigioni, accordate la guarigione a tutti quelli che vi
pregano, poiché siete stati giudicati degni di grandis-
simi doni dalla fonte perenne, il Salvatore nostro. Il
Signore, infatti, dice a voi, quali emuli degli Apostoli:
Ecco, vi ho dato potestà contro gli spiriti impuri, per-
ché li scacciate e perché guariate ogni malattia ed in-
fermità. Perciò, voi che avete vissuto sempre secondo
i suoi comandamenti, ciò che gratuitamente avete ri-
cevuto, datelo gratuitamente, guarendo le sofferenze
delle anime e dei corpi nostri.

meg…stwn dwreîn ¢xiwqšntej, par¦ tÁj ¢enn£ou
phgÁj toà SwtÁroj ¹mîn. Fhsˆ g¦r prÕj Øm©j Ð
KÚrioj, æj Ðmoz»louj tîn 'ApostÒlwn: „doÝ
dšdwka Øm‹n t¾n ™xous…an kat¦ pneum£twn
¢kaq£rtwn, éste aÙt¦ ™kb£llein kaˆ qerapeÚein
p©san nÒson kaˆ p©san malak…an. DiÕ to‹j
prost£gmasin aÙtoà kalîj politeus£menoi,
dwre¦n ™l£bete, dwre¦n paršcete, „atreÚontej
t¦ p£qh tîn yucîn kaˆ tîn swm£twn ¹mîn.

Kaˆ nàn. Qeotok…on. ’Hc. Ð aÙtÒj.

Neàson parakl»sesi sîn ƒketîn, Pan£mwme,
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Nani... Hyjlindësorja. Tingëll IV.
Prano lutjet e lutësvet të tu, o e tërëkulluar, e

pusho ngritjet e epshevet tona e nga çdo mjerim
Ti na çliro; se vetëm Tyj na si hekur anije të si-
gurtë e qëndrues të kemi, e përkrahjen tënde
muarëm: mos u turpërofshim, o Zonjë, se Tyj të
parkalesim. Nxito të lutesh për ne që me besë të
thërresim: Gëzohu, o Zonjë, e të gjithëve ndih-
ma, hare dhe përkrahje dhe shpëtim i shpirtravet
tanë.

Dhe bëhet Përlëshimi:
Prifti: Lavdi tyj, o Krisht Perëndia ynë, lavdi

tyj.
Populli: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të

Shëjtë, nani e përherë e në jetët e jetëvet. Amin.
Lipisi, o Zot; lipisi, o Zot; lipisi, o Zot. Beko, o zot
i shëjtë.

Prifti: Krishti Perëndia ynë i vërtetë, me ndërmje-

paÚousa deinîn ¹mîn ™panast£seij, p£shj
ql…yewj ¹m©j ¢pall£ttousa: s� g¦r mÒnhn
¢sfalÁ kaˆ beba…an ¥gkuran œcomen, kaˆ t¾n
s¾n prostas…an kekt»meqa: m¾ a„scunqîmen,
Dšspoina, s� parakaloÚmenoi. Speàson e„j
ƒkes…an tîn soˆ pistîj boèntwn: Ca‹re, Dšspoi-
na, ¹ p£ntwn bo»qeia, car£, kaˆ skšph, kaˆ
swthr…a tîn yucîn ¹mîn.

Kaˆ g…netai 'ApÒlusij:

`O `IereÚj: DÒxa soi, Crist� Ð QeÕj ¹mîn, ¹
™lpˆj ¹mîn, dÒxa soi.
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Ora e sempre... Tono IV.
Accetta le preghiere di noi che ti supplichiamo, o

tutta pura, e fa’ che cessino gli assalti delle nostre
passioni e allontana da noi ogni afflizione; poiché te
sola abbiamo quale àncora salda e sicura, e siamo
sotto la tua protezione. E fa’, o Signora, che non ab-
biamo a rimanere delusi, quando invochiamo il tuo
aiuto. Affrettati ad intercedere per quelli che con fede
ti gridano: Salve, o Signora, ausilio di tutti i cristiani,
gioia, rifugio e salvezza delle anime nostre.

E viene dato il Congedo:
Il Sacerdote: Gloria a te, o Cristo Dio nostro, spe-

ranza nostra, gloria a te.
Il Popolo: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amin. Si-
gnore, pietà; Signore, pietà; Signore, pietà. Benedici,
signore santo.

Il Sacerdote: Cristo nostro vero Dio, per l’ inter-

`O CorÒj: DÒxa Patr…, kaˆ Uƒù, kaˆ ¡g…J
PneÚmati, kaˆ nàn, kaˆ ¢e…, kaˆ e„j toÝj a„înaj
tîn a„ènwn. 'Am»n. KÚrie, ™lšhson: KÚrie,
™lšhson: KÚrie, ™lšhson. Dšspota ¤gie, eÙlÒ-
ghson.

`O `IereÚj: CristÕj Ð ¢lhqinÕj QeÕj ¹mîn,
ta‹j presbe…aij tÁj pan£crantou kaˆ panamè-
mou aÙtoà MhtrÒj, kaˆ p£ntwn tîn `Ag…wn,
™le»sai kaˆ sèsai ¹m©j, æj ¢gaqÕj kaˆ
fil£nqrwpoj.
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timet e Mëmës së tij të tërëkulluar e pa njollë, edhe të
gjithë Shëjtravet, na pastë lipisi e na shpëtoftë, si i mi-
rë e njeridashës.

Me uratat e Etërvet tanë të shëjtë, o Zoti Jisu
Krisht Perëndia ynë, kijna lipisi dhe shpëtona.

Populli: Amin.
Dhe ai që muar Vajin e Shëjtë bën metani tue thënë: Beko-

ni, o etër, e më ndjeni mua të mëkatruamin (tri herë); e kur
muar nga priftrat bekimin edhe ndjesën, ikën tue falënderuar
Perëndinë.

Di' eÙcîn tîn ¡g…wn Patšrwn ¹mîn, KÚrie
'Ihsoà Cristš, Ð QeÕj ¹mîn, ™lšhson kaˆ sîson
¹m©j.

`O CorÒj: 'Am»n.
Kaˆ b£llei met£noian Ð poi»saj tÕ EÙcšlaion, lšgwn:

EÙloge‹te, Patšrej, sugcwr»satš moi tù ¡martwlù: tr…j,
kaˆ labën par' aÙtîn eÙlog…an kaˆ sugcèrhsin,
¢pšrcetai, eÙcaristîn tù Qeù.
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cessione della tuttasanta e immacolata sua Madre, e di
tutti i Santi, abbia pietà di noi e ci salvi poiché è buo-
no e amico degli uomini.

Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Ge-
sù Cristo, Dio nostro, abbi pietà di noi e salvaci.

Il Popolo: Amin.
E l’infermo fa riverenza ai Sacerdoti, dicendo:

“Beneditemi, o Padri, e perdonate a me peccatore” (Tre volte).
E ricevutane la benedizione e il perdono, rende grazie a Dio.
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SHËRBESA E SHKURTUAR
E VAJIT TË SHËJTË

I bekuar Perëndia ynë faqe     4
Himni Trishëjtor faqe     6
Psalmi 142 faqe     8
Tropari: “Ti, o vetmi që shpejton...” faqe   46
Litania e madhe faqe   48
Urata për bekimin e vajit:
   “O Zot, që i shëron...” faqe   52
Troparet faqe   52
Apostulli i parë (Jak. 5,10-16) faqe   60
Vangjeli i parë (Lk. 10,25-37) faqe   62
Kijna lipisi, o Perëndi… faqe   66
Urata për bekimin e vajit:
   “O i panisje...” faqe   68
Urata “O Atë i shëjtë...”
   dhe lyerja e të sëmurit faqe   74
Urata “O Rregj i shëjtë...” faqe 144
Përlëshimi faqe 150

AKOLOUQIA TOU AGIOU ELAIOU

KAT EPITOMHN

EÙloghtÕj sel.   4
Tris£gion sel.   6
YalmÕj 142 sel.   8
Trop£rion: TacÝj e„j ¢nt…lhyin sel.  46
Sunapt¾ sel.  48
`H EÙc»:  KÚrie, Ð ™n tù ™lšei sel.  52
T¦ Trop£ria sel.  52
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AKOLUTHIA ABBREVIATA
DELL'OLIO SANTO

Benedetto il nostro Dio pag.      5
Trisagio pag.      7
Salmo 142 pag.      7
Tropario: “O Cristo, l'unico sollecito…” pag.      9
La Colletta (Synaptì) pag.    49
Prima preghiera per la benedizione
   dell'olio: “O Signore, che nella tua...” pag.    53
Tropari pag.    53
Prima Epistola (Giac. 5,10-16) pag.    61
Primo Vangelo (Luca 10,25-37) pag.    63
Abbi pietà di noi, o Dio… pag.    67
Seconda preghiera per la benedizione
   dell'olio: “O Santo dei Santi…” pag.    69
Preghiera "Padre Santo, medico..."
   e unzioni pag.    75
Preghiera: “O Re santo…” pag.  145
Congedo pag.  151

'ApÒstoloj sel.  60
EÙaggšlion sel.  62
'Elšhson ¹m©j, Ð QeÒj... sel.  66
`H EÙc»: ”Anarce, ¢di£doce sel.  68
`H EÙc»: P£ter ¤gie, . . . kaˆ ¢le…yeij sel.  74
`H EÙc»: Basileà ¤gie sel. 144
'ApÒlusij sel. 150



Shërbesa e Vajit të Shëjtë156



Rito dell’Olio Santo 157



Shërbesa e Vajit të Shëjtë158



Rito dell’Olio Santo 159



Shërbesa e Vajit të Shëjtë160


