A BÚCSÚVÉTELI
SZERTARTÁS RENDJE
„Ha elenyészik is testem, szívem öröksége
Te maradsz, Uram, mindörökre!”
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1. RÉSZ
BEVEZETŐ RÍTUS ÉS A SZENTMISE
Kezdőének

(SzVU 235,1)

		
Pap:
Hívők:
Pap:
		
		
Hívők:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen
mindnyájatokkal.
És a te lelkeddel!
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Bevezető köszöntés
Pap:

Testvéreim! Élő hittel jöttünk az Úr oltárához, hogy
Krisztus Urunk szenvedésének, halálának és föltámadásának ünneplésével az Isten irgalmas szeretetébe
ajánljuk N. testvérünket, akivel közösségünk nem
szűnik meg a halálon túl sem. Annak a Krisztusnak
nevében állunk itt, e megszentelt helyen, testvárünk
földi maradványai mellett, akinek megváltó halálából
és föltámadásából fakad reményünk, hogy rendeltetésünk és sorsunk nem az elmúlás, hanem az élet.
Ez a hit erősítsen minket ma, testvéreim, akik
elhunyt szerettünk családtagjai, rokonai, jóbarátai
(...) voltunk. Közös imádságunkkal köszönjük meg az
Úrnak, hogy életében a miénk volt ő, és ajánljuk őt
Isten irgalmas szeretetébe.

Antifóna

(részlet a 72. zsoltárból)
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Ha el- enyészik is testem, szí-vem ö-röksége te ma-radsz,

Uram, mindörökké.

1 Amikor szívem keseregett,
És bensőmet marta a bánat,
Ostoba voltam és tudatlan,
Mint oktalan állat előtted álltam.
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Ha elenyészik is testem...
2 Mindig veled akarok maradni,
Hiszen megfogtad jobbomat.
Szándékod szerint vezérelsz engem,
És végül befogadsz a dicsőségbe.
Ha elenyészik is testem...
3 Nincs senkim rajtad kívül a mennyben,
És ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
Bár elenyészik a szívem, a testem,
Szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
Ha elenyészik is testem...
4 Mert íme, elpusztul, aki téged elhagy,
Elveszíted mind, aki hűségét megszegi.
Nekem azonban jó az Istennel lennem,
És az Úristenbe helyeznem bizakodásom.
Ha elenyészik is testem...
Bevezető imádság
Pap:

Istenünk, buzgóságunkban fölragyog a hit világossága, mert tudjuk, hogy Fiad, Krisztus feltámadásával
úrrá lett a halálon. Mi most ennek a meghalt, de
föltámadt Krisztusnak a nevében jöttünk el, hogy
N. testvérünk hamvai (holtteste) mellett tanúságot
tegyünk keresztény reménységünkről.
Hívők: Ámen.
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Uram, irgalmazz...

		
Pap:
		
		
		

(Szigeti Kilián OSB)

Urunk, készítsd elő szívünket Igéd meghallgatására
és befogadására, hogy megtaláljuk a sötétségben
a világosságot, a kételyben a hitet, és a Szentírás
szavai nyomán egymás közt megvigasztalódjunk.

Felolvassák a Szentírási olvasmányt.
Válaszos zsoltár
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(Zsolt 23,1)

		
Részletek a 23. zsoltárból
1 Az Úr nékem pásztorom, *
semmiben nincs hiányom.
Tápláló mezőre terel és csendes vizekhez, *
s felüdíti fáradt lelkem.
Az Úr nékem...
2 Igaz úton vezet engem *
szent nevéhez híven.
Járjak bár a halál árnyékában, *
ott sem félek semmitől, hisz te vagy velem.
Az Úr nékem...
3 Uram, a te pásztorbotod *
megvéd és biztonságot ad nékem ott.
Asztalt terítesz nékem *
azok előtt, kik ellenem törnek.
Az Úr nékem...
4 Megkened olajjal homlokom, *
színültig töltöd serlegem.
Jóságod és kegyelmed elkísér engem *
életem minden napján.
Az Úr nékem...
5 Az Úr házában lakhatom *
hosszú-hosszú időkön át.
Az Úr nékem...
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A pap felolvassa az Evangéliumot.
Hitvallás (Pap és hívek együtt mondják)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
8

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek, minden láthatónak
és láthatatlanak Teremtőjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idő kezdete előtt.
Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentől,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegű; és minden általa lett.
Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennyből.
Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszent
egyházban, vallom az egy keresztséget
a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását
és az eljövendő örök életet. Ámen.

Felajánló imádság
Pap:

Imádkozzunk! Istenünk, te mindenkor irgalmas és
könyörületes vagy, könyörülj gyermekeden, N.-en,
akit most elszólítottál ebbôl a világból. Mivel benned
hitt és remélt, bocsásd be az örök hazába, és tedd őt
el nem múló örömeid részesévé. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívők: Ámen.
Felajánlási ének

2

(SzVU 70,1-2)

Által szegve kezed lábad, / Átvert tested roskadt
bágyadt, / Mezítelen, téped melled, / ó, siratlak, ó
ölellek! / Jézus, add, hogy hozzád térjek...
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Szent vagy...

(Szigeti Kilián OSB)

Isten Báránya...

(Szigeti Kilián OSB)
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Ének a szentáldozás alatt

(SzVU 146,1-4)

2

Téged az én lelkem kíván keresni,
Mert tenálad nélkül el kell kárhozni;
Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,
Vigasztald meg szívem, tekints reám.
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Míg fel nem talállak, keresni foglak,
Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.
Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,
Vigasztalást hozzál te szolgádnak.
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Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,
Elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom:
Ó siess hát hozzám, ne távozzál,
Ó szerelmes Krisztus, jöjj, vígasztalj!
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Áldozás utáni imádság
Pap:

Imádkozzunk! Istenünk, te mindenkor irgalmas és
könyörületes vagy, könyörülj gyermekeden, N.-en,
akit most elszólítottál ebből a világból. Mivel benned
hitt és remélt, bocsásd be az örök hazába, és tedd őt
el nem múló örömeid részesévé. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívők: Ámen.

2. RÉSZ
BÚCSÚVÉTELI SZERTARTÁS
(KÖZVETLENÜL A SZENTMISE UTÁN)
Pap:

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
és keresztény reménnyel eltelve vegyünk búcsút N.
testvérünktől. Az ég angyalai és szentjei vegyék oltalmukba Isten gyermekét. Kérjük az Urat, ajándékozza
meg testvérünket örök szeretetével.

Búcsúvételi ének
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(Temetési szertartáskönyv)
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Búcsúzó beszéd
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3. RÉSZ
KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁGOK A MEGHOLTAKÉRT
Pap:

Imádkozzunk, testvérek, a megholt hívekért,
akik az Úrban hunytak el!
Lektor: Hogy bűneiket megbocsássad!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Hogy büntetésüket elengedd!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Hogy a meghalt híveknek örök boldogságot adj!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap:

Imádkozzunk azokért a testvérekért, akiket N. testvérünk halála fájdalommal és szomorúsággal tölt el:

Lektor: Hogy a szomorúakat megvigasztald!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Hogy a megtörteket megerősítsd!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Hogy az elhagyottakat megvigasztald!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap:

Imádkozzunk minden hívőért és minden emberért, mert
mindannyiunknak a halálon át kell eljutnunk az életre!

Lektor: Tarts meg és erősíts meg minket szent szolgálatodban!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
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Lektor: Irányítsd magad felé szívünk vágyait!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Őrizz meg minket a készületlen haláltól!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Lektor: Hívj haza minket a te békédbe!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
Pap:

Urunk, Istenünk, te ajándékozod nekünk az életet,
és te veszed azt majd vissza. Egy ideig a halál titokzatosságában őrzöd, hogy aztán megújítva és megtisztítva, örök életként hozzad napvilágra. Tekints
reánk, és hallgass meg bennünket. Gyászunkban és
félelmünkben a te békességedet ajándékozd nekünk! Emlékeztess arra, hogy egyszer nekünk is meg
kell halnunk. Addig is had legyünk hálásak, abban
a reménységben, amely soha meg nem szégyenít.
Mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében kérjük.
Hívők: Ámen.
Ének:				
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(Evangélikus Énektár)

2

Éjjel-nappal hulló könnyem – Énnekem a kenyerem,
Amidőn azt kérdik tőlem: – Hol van az én Istenem?
Ezen mélyen bánkódom, – És házadat óhajtom,
Hol a hívek seregében – Örvendek szép éneklésben.

3

Mért csüggedsz hát, ó, én lelkem, – Mért keseregsz oly nagyon?
Bízzál, nem hagy el az Isten, – Megvigasztal egy napon!
Szent arca, ha rád tekint, – Bízzál, megsegít megint.
Ó, kegyelmes, jó Istenem, – Mért kesereg az én szívem?

4

Sebessége árvizeknek – És a zúgó, nagy habok
Fejem felett megütköznek, – S már-már összeroskadok.
Uram, hozzád esdeklek, – Mert gyógyulást szívemnek
Bármilyen nyomorúságban – Csak te adhatsz, én kőszálam!

A pap és a szolgálattevők az elhunyt hozzátartozóival az
ének közben a hamvakat tartalmazó urnát, a húsvéti gyertyát és a koszorúkat az urnakápolnához viszik. A jelenlévők
csatlakoznak hozzájuk.

4. RÉSZ
AZ URNAHELY MEGSZENTELÉSE
ÉS VÉGSŐ NYUGALOMRA HELYEZÉS
Pap:

Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, Te három napon keresztül sírban pihentél, és így minden Benned
hívő nyugvóhelyét meg-szentelted. Áldd meg és
szenteld meg + ezt a sírhelyet, hogy amint a sírokat
kegyelettel vesszük körül, a feltámadás reményében
növekedjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Hívők: Ámen.
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A pap meghinti szenteltvízzel az urnafülkét.
Pap:

Emlékeztessen téged ez a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával és
föltámadásával váltott meg minket!

A pap meghinti szenteltvízzel a hamvakat.
Pap:

Üdvözítőnk, a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjének
szent jele † legyen rajtad. E jelben váltott meg téged
a Megváltó, e jelben van üdvösségünk.

Elhelyezik az urnát az urnafülkében.
Pap:

Porból lettél és visszatérsz a porba, de Isten föltámaszt téged az utolsó napon. Béke veled!

Rögzítik az urnafülke záró fedlapját. Elhelyezik a koszorúkat az urnafal előtt. A húsvéti gyertyát elhelyezik és meg�gyújtják az urnakápolnában.
Pap:

18

Isten saját művét, akit képére és hasonlatosságára
alkotott, nem adja végérvényesen pusztulásra, ezért
bizalommal adhatjuk át meghalt testvérünket a mi
kezünkből az élő Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek
kezébe. Ezért így fejezzük be N. testvérünkért együtt
mondott imáságainkat:
Irgalmas Atyánk és vigasztaló istenünk, könyörgünk N.
testvérünkért, akit magadhoz szólítottál a földi életből.
Tekints hitére, amellyel életében hozzád fohászkodott,
tekints reményére, amellyel életében benned bízott,
és tekints szeretetére, amellyel nem tagadott meg.
Bocsásd meg bűneit, számítsd be jótetteit, és kegyelmeddel segítsd őt. Add meg fáradozásának méltó ju-

talmát, a magot pedig, amit itt elvetett, érleld gazdag
terméssé, Krisztus, a mi Urunk által.
Elbocsátó áldás
Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívők: És a te lelkeddel!
Pap:

Isten az ő bennetek lakó Szentlelke által keltse életre
halandó testeket!
Hívők: Ámen.
Pap:

Istenünk és Teremető Atyánk vígasztalja meg szíveteket és legyen hozzátok irgalmas.
Hívők: Ámen.
Pap:

Istenünk fordítsa felétek tekintetét és adjon nektek
békességet!
Hívők: Ámen.
Pap:

N. testvérünk † és minden meghalt hívő Isten irgalmából nyugodjék békességben!
Hívők: Ámen.
Befejező ének
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2
		

Ki feküdt sírban, / felkele vígan.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk! ...

3		
		

Felkele fényünk, / Krisztus, reményünk!
Feltámadt Krisztus! vigadjunk! ...

6
		

Él Jézus nyilván, / a bűnt lebírván.
Feltámadt Krisztus! vigadjunk! ...

7
		

Jézusnak éljünk, / semmit ne féljünk!
Feltámadt Krisztus! vigadjunk! ...
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