Krisztus feltámadt a halálból és a halál bilincseit összetörve
a sírban lévőknek új életet ajándékozott!
Sírszentelő imádság a temetőben

KEZDÉS ÉS ZSOLTÁRIMÁDSÁG
Pap
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hívek Ámen.
Pap
Milyen jó az Isten az igaz emberhez, akinek a szíve tiszta.
Most már mindig nálad maradok, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezetsz majd engem, s végül fölveszel a dicsőségbe. Rajtad kívül senkim sincs a mennyben?
De ha nálad vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem
örökre az Isten. Lám, elvesznek, akik elszakadnak tőled,
megsemmisíted mind, akik hűtlenül elhagynak. Dicsőség az
Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
IGEOLVASÁS ÉS TANÍTÁS
Pap

Testvérek, hallgassuk meg most Isten hozzánk szóló igéjét,
amely megírva található Szent Pál apostolnak a tesszaloniki
hívekhez írt első levelében (Gyászmise olvasmányai 12.)
Pap
Testvéreim! Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, hogy ne szomorkodjatok,
mint a többiek, akiknek nincs reményük. Ha Jézus – mint
ahogy hisszük – meghalt, és feltámadt, akkor Isten vele
együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az
Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi, élők,
akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg az
elhunytakat. A parancsszóra, a főangyal kiáltására, Isten
harsonájának szavára az Úr maga száll le a mennyből. Először a Krisztusban elhunytak támadnak fel, azután mi élők,
akik életben maradunk, velük együtt elragadtatunk a magasba, hogy találkozzunk Krisztussal, és örökké az Úrral legyünk. Vigasztaljátok egymást ezzel a tanítással! – Ez az Isten igéje.
Hívek Istennek legyen hála!
Pap
Szentelj meg minket, Urunk, a te igéddel,
mert a te igéd igazság.

SÍRSZENTELŐ IMÁDSÁG ÉS SZENTELTVÍZ-HINTÉS
Pap

Istenünk, aki irgalmasan örök nyugodalmat adsz a megholt
híveknek, áldd meg kegyesen + ezt a sírhelyet (síremléket)
és küldd el őrzésére szent angyalodat! Akiknek pedig testét
itt eltemettük (eltemetjük), azoknak lelkét oldozd fel bűneik minden kötelékétől, hogy szentjeiddel vég nélkül örvendezzenek tebenned. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek Ámen.
KÖZBENJÁRÓ FOHÁSZOK ÉS AZ ÚR IMÁDSÁGA
Pap

Testvéreim! Egy gyertyát vagy egy mécsest meggyújtani
egy élőért vagy elhunytért, azt jelenti, hogy lélekben mellette állni és róla Isten előtt megemlékezni. Hisszük, hogy élő
és elhunyt szeretteinkért mondott imádságunk Istenhez
emelkedik. Hisszük, hogy Isten meghallgat, szeretetével
fordul felénk és azok felé, akiket imádságunkban elé helyezünk. A szívünkben békével megyünk tovább utunkon,
mert tudjuk, Istennek gondja van mindenkire.
1.
Uram, lélekben eléd helyezem a betegeket, azokat, akik
gyógyulásra várnak, kérlek, gyógyítsd meg őket.
2.
Uram, kérlek, küldj egy angyalt az utazóknak is, akik szeretnének biztonságban hazatérni otthonaikba!
3.
Uram, azokért is kérlek, akik szeretnének megbékélni önmagukkal, másokkal és Veled. Fogadd őket jó szívvel!
4.
Uram, azokért a rokonaimért és jó barátaimért kérlek, akik
lelki vagy testi szükséget szenvednek. Legyen gondod rájuk.
5.
Uram, a hajléktalanokért, a kirekesztettekért kérlek, vedd
oltalmadba őket!
6.
Uram, családomért és szeretteimért fohászkodom Hozzád,
tudod, számomra ők a legfontosabbak. Vigyázz rájuk!
7.
Uram, végül az elhunytakért kérlek Téged, akik a feltámadást várják, nyisd meg előttük országod ajtaját!
MIATYÁNK…
ÜDVÖZLÉGY…

ZÁRÓ IMÁDSÁG
Pap

Istenünk! Vigasztalj meg minket, hogy teljes szívvel reménykedhessünk benned. Könyörgünk mindnyájunkért,
vond magadhoz szívünket végtelén szereteteddel, hogy keressük országodat, cselekedjük annak igazságát, és békességgel fogadjuk el tőled keresztünket. Add nekünk Szentlelked erejét, hogy a bűn ellen harcoljunk, a szeretetben
növekedjünk, és a hitben megálljunk mindvégig, Jézus
Krisztusért a mi élő Urunkért és megváltónkért kérünk.
Hívek Ámen.
vagy:
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. Az Úr jön, ha hívom, mert ő az erőm, a bajban biztos menedékem. Őriz és
véd, vezet, vár utamon, a lelkem csak benne remél.
Hívek Ámen.
ÁLDÁS ÉS BEFEJEZÉS
Pap
Az Úr legyen veletek!
Hívek És a te lelkeddel!
Pap
Isten, aki feltámasztotta Fiát a halálból, az ő bennetek lakó
Szentlelke által keltse életre a ti halandó testeteket is!
Hívek Ámen.
Pap
És a mindenható Istennek az Atyánk, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindörökké!
Hívek Ámen.
Pap
Menjetek békével! (vagy: Mondjunk áldást az Úrnak!)
Hívek Istennek legyen hála!

