FELTÁMADÁSI
SZERTARTÁS
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Feltámadási szertartás
A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az
ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt a kar énekli:
Jertek, merítsetek fényt, sztihira, 5. hang

Körmenet
Megszólalnak a harangok.
A pap és az egész nép a templom főajtaján kimenve, körmenetet tartanak a templom körül, miközben a pap
kezdi s a nép folytatja az alábbi éneket:

Körmenetre, sztihira, 6. hang

A körmenet alatt a templom főajtaját bezárják. A körmenet végeztével a pap:

Bölcsesség, igazhívők, hallgassuk a szent evangéliumot, Szent Márk evangéliumának olvasása.(Mk 16,1-8)

Ezt követően a pap megtömjénezi a templom ajtaját és kezdődik a reggeli zsolozsma:
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Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, mindig, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Húsvéti tropár, 5. hang

Előversek

Eztán a pap emeltebb hangon:

Föltámadt Krisztus halottaiból, / legyőzte halállal a halált.
E szavaknál a kereszttel megnyitja a templom ajtaját s a segédletet előre bocsátva, bemegy a templomba
egyenesen (a nyitott királyi ajtón át) az oltárhoz. A nép bevonulás közben többszörösen ismétli a tropár
végét:

És a sírban lévőknek / életet ajándékozott.
Kezdődik a Nagy ekténia:
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Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!

Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért
könyörögjünk az Úrhoz!

Ezen szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak,
könyörögjünk az Úrhoz!

Istenszerető N. érsek-metropolitánkért (N. püspökünkért),a tisztes áldozópapságért, a Krisztus szerinti segédlő
papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!

Ezen városért /községért/, minden városért, községért és vidékért s az azokban lakó hívekért
könyörögjünk az Úrhoz!

A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk
az Úrhoz!

A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk
az Úrhoz!

Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz!

Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket Isten, a te kegyelmeddel.

Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát
minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek
ajánljuk.
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Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imdás , Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és
örökkön-örökké.

Damaszkuszi Szent János Húsvéti Kánonja
A kánon irmoszait a pap énekli, a tropárokat a nép. Katavásziaként az irmoszokat megismétli a nép elővers
nélkül.

I. Óda
Irmosz

Elővers
minden tropár előtt végig az egész kánonon:

Katavászia:

Föltámadás napja a Pászka… lásd: följebb
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III. Óda
Irmosz

Katavászia:
Jertek, igyunk új italt… lásd az előző oldalon
Ipakoj (énekli a pap)
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IV. Óda
Irmosz

Katavászia:

A szent sírnak őrhelyén… lásd az előző oldalon
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V. Óda

Irmosz

Katavászia:

Keljünk fel kora hajnalban… lásd följebb

VI. Óda
Irmosz
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Katavászia:

Leszállottál, Krisztus… lásd följebb
Konták, 8. hang

Ikosz
A naplemente előtt sírjába szálló Napot korán reggel keresvén a kenethozó asszonyok, egymásnak
ím ezt mondák: Társnők! Jertek, fűszerekkel kenjük meg az élethozó és eltemetett testet, mely az
elbukott és sírban fekvő Ádámot föltámasztja. Sietve menjünk, mint a napkeleti bölcsek, és imádjuk őt, és vigyünk balzsamot ajándékul, nem a pólyákba, de a síri gyolcsba göngyöltnek, és
síránkozva kiáltsuk: Ó, Uralkodó! Kelj föl és támaszd fel az elesetteket!

Látván Krisztus feltámadását
(1 x a pap, 2 x a nép)

Látván Krisztus föltámadását, / az egyedül bűnnélküli Úr Jézust imádjuk. / Kereszted
előtt leborulunk, Krisztus, / és szent föltámadásodat énekeljük és dicsőítjük, / mert te
vagy a mi Istenünk, / és kívüled mást nem ismerünk, / a te nevedet nevezzük. / Jertek,
minden hívek, / hajoljunk meg Krisztus szent föltámadásának, / mert íme, Kereszt
által lőn az egész világ öröme. / Mindenkor áldva az Istent, / énekeljük az ő föltámadását, / mert a megfeszíttetést elszenvedvén, / halállal megrontotta a halált.
Sztihira, 6. hang
(1 x a pap, 2 x a nép)
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VII. Óda
Irmosz

Katavászia:

Ki az ifjakat… lásd az előző oldalon
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VIII. Óda
Irmosz

Elővers

Elővers

Katavászia:

Ez ama jeles és szent nap… lásd az előző oldalon

A IX. irmosz előéneke előtt:

Az Istenszülőt és a világosság Anyját énekekben magasztaljuk!
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Előének

IX. Óda
Irmosz

Elővers

Katavászia:

Tündökölj, tündökölj… lásd az előző oldalon
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Fényének

Dicséreti sztihirák
1. hang

Elővers

Elővers

Elővers
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Elővers

Négy dicséreti sztihira után:

Húsvéti sztihirák
Az előverseket a pap énekli:
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Háromszor énekelve, először a pap, majd a nép, ha sokan vannak még hátra keresztcsókolásra, szükség szerint
többször ismételjük:

Hármas ekténia,
Teljesítsük ekténia
Nagy elbocsátó
Bölcsesség!
Adj áldást!
Legyen áldott és dicsőített Krisztus, a mi Istenünk öröktől fogva.
Amen. Tedd erőssé, Isten, az igaz katolikus hitet örökkön-örökké!
Legszentebb Istenszülő, üdvözíts minket!
Tündökölj, tündökölj, mennyei Jeruzsálem, / mert az Úr dicsfénye fölötted fölvirradt, / örvendj mostan és vigadozz, új Sionhegy, / és te gyönyörködjél, tiszta Istenszülő, / Fiad föltámadásán!
Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált.
És a sírban lévőknek életet ajándékozott.
Krisztus, igaz Istenünk, ki föltámadt halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott, az ő legtisztább Anyjának,
szentéletű és isteni ihletségű atyáinknak és minden szenteknek esedezései
által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető!
Amen.
A pap a kézi kereszttel háromszor keresztet jelez a népre a húsvéti köszöntéssel:
Föltámadt Krisztus!
Valóban feltámadt!
Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig most
és mindenkor és örökkön-örökké.
Amen.
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