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Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor
és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Amen.
Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!
Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt
jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az
életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts
meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi
lelkünket!
Szent Isten, szent Erős,szent Halhatatlan,irgalmazz nekünk! 3x
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és
mindenkor és örökkön-örökké. Amen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg
bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent,
tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és
mindenkor és örökkön-örökké. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te
neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint
a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Püspök: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és
Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Amen.
Püspök:

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer) Dicsőség… most és...

Jertek, imádjuk / a mi királyunkat és Istenünket! / Jertek,
imádjuk Krisztust, / a mi királyunkat és Istenünket! / Jertek,
boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, / a mi
királyunkat, Urunkat és Istenünket!
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Felolvasó: 90.

zsoltár
Aki a Fölséges segítségében lakik, a menny Istenének
oltalmában marad. Mondhatja az Úrnak: oltalmazóm vagy te
és menedékem, én Istenem, őbenne bízom. Valóban, ő
megszabadított téged a vadászok csapdájából és a zavaró
beszédtől. Vállaival beárnyékoz téged, és az ő szárnyai alatt
bizalommal lehetsz. Pajzsként vesz körül az ő igazsága, nem
fogsz félni az éjszakai rémülettől, a nappal repülő nyíltól, a
sötétben lopakodó bajtól és a délben támadó gonosz lélektől.
Essenek el bár ezren oldalad mellől és tízezren jobbod felől,
hozzád ez nem fog közeledni; hanem saját szemeddel nézed,
és a bűnösök bűnhődését meglátod. Mert te vagy, Uram, az én
reményem. A Fölségest választottad magadnak menedékül,
így baj nem ér téged, és csapás nem közeledik hajlékodhoz.
Mert angyalainak parancsol felőled, hogy megőrizzenek
minden utadon. Tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne
üssed lábad. Áspiskígyón és viperán fogsz járni, oroszlánt és
sárkányt tiporsz el. „Mivel bennem bízott, megszabadítom őt,
oltalmazom őt, mert ismeri nevemet. Hozzám kiált, és én
meghallgatom őt, vele vagyok a szorongatásban, kiragadom
onnan és megdicsőítem őt. Betöltöm hosszú élettel, és
megmutatom neki üdvözítésemet.”
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és
mindenkor és örökkön-örökké. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked! Háromszor.
Ezalatt a diakónus(ok) megtömjénezi(k) házat.

Tropár 8. hang

Mint ahogy Zakeus házának belépésed által üdvöt szereztél
Krisztus Urunk * úgy most is, fölszentelt szolgáid s velük
együtt angyalaid bemenetével * add békességedet e hajléknak
s kegyelmesen áldd meg azt, * üdvözítvén és megvilágosítván
a benne tartózkodókat.
Diakónus: Könyörögjünk az Úrhoz!
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Jelenlévők:

Uram, irgalmazz!

Üdvözítő Úristenünk, ki Zakeus hajlékába bemenni
kegyeskedtél üdvöt szerzendő neki s egész házának: tenmagad
Uram, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, kik e
födél alatt maguknak lakást választottak, s akik az én
méltatlanságom által mostan hozzád könyörögnek; áldd meg
őket s lakhelyüket és óvjad életüket minden veszélytől. Mert
téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Amen.
Püspök: Békesség mindnyájatoknak!
Püspök:

Jelenlévők: És a te lelkednek.
Diakónus: Fejeteket

hajtsátok meg az Úrnak!
Jelenlévők: Néked, Uram.
Püspök csendes imát mond:

Uralkodó Úristenünk, ki a magasságban lakozol és az
alázatosokra letekintesz, ki megáldottad Lábán házát Jákob
bemenetelével és Putifár házát József bemenetelével, ki
megáldottad Obededom házát a frigyszekrény bevitelével és
Krisztusod megjelenése által üdvöt szereztél Zakeus házának:
magad áldd meg e hajlékot és félelmedben őrizd meg az itt
lakni akarókat; óvd meg őket minden ellenséges erőktől
sértetlenül, és küldd le nekik magasságod lakhelyéről mennyei
áldásodat, és sokasítsd meg kezük műveit. Hogy mindenkor
hálaadással dicsőítsük a te legszentebb nevedet, Atya és Fiú és
Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Jelenlévők: Amen.
Olajszentelés
A püspök keresztet jelez az olaj fölött és mondja:

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Úr Istenünk, tekints kegyelmesen alázatos és méltatlan
szolgád imádságára és küldd le ez olajra a te legszentebb
Püspök:
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Lelked malasztját és szenteld meg azt, hogy e háznak s az
abban lakóknak megszentelésére és minden ellenséges erő és
sátáni cselvetés elűzésére szolgáljon. Mert te vagy
mindeneknek megáldója és megszentelője, Krisztus Istenünk
és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és
mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Amen.
Szentelt olajjal megkeni a falakra rajzolt négy keresztet mondván:

Megáldatik ez a ház szentelt olajjal való megkenés
által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek
nevében. Amen.
A püspök szenteltvízzel hinti meg a házat a négy fő égtáj irányában kereszt
alakban – majd minden helyiségben – miközben mondja:

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Amen.
E szentelt vízzel való meghintés által fusson e
helyről minden sátáni gonosz cselekmény!
Ezalatt a jelenlévők az alábbi éneket éneklik:

Sztichira 8. hang

Áldd meg Uram és töltsd be földi javaiddal e házat * és
őrizd meg minden gonosz támadástól * az itten vallásos
jámborságban élni vágyókat, * s áraszd el őket mennyei
és földi ajándékaid bőségével * és mint kegyelmes
könyörülj rajtuk * a te nagy irgalmasságod szerint.
Amikor visszaért, következik az Evangélium felolvasása:

Bölcsesség, igazhívők! Hallgassuk a szent
Evangéliumot! Szent Lukács evangéliumának olvasása.
Diakónus:

Jelenlévők:

Dicsőség néked, Uram!
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Diakónus: Figyelmezzünk!

Lk 19,1-10

Abban az időben Jézus végigment Jerikón. Íme, egy Zakeus
nevű férfi, aki fővámszedő és gazdag is volt, szerette volna
látni, hogy ki az a Jézus, de nem tudta a tömeg miatt, mert
alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy
vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus arra a helyre ért, felnézett, meglátta őt, és ezt
mondta neki: „Zakeus, gyere le hamar, mert ma a te házadban
kell megszállnom.” Erre az sietve lemászott, és örömmel
befogadta. Akik ezt látták, mindannyian zúgolódva mondták:
„Bűnös emberhez tért be megpihenni.” Zakeus azonban
odaállt, és azt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét
a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben
megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” Jézus ezt mondta
neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is
Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse, ami
elveszett, és megmentse azt.”
Jelenlévők:

Dicsőség néked, Uram!

Felolvasó: 100.

zsoltár
Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, zsoltárt
éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor
jössz el hozzám? Szívem ártatlanságában jártam házam
belsejében. Nem tűrtem meg szemem előtt törvénytelenséget,
a törvényszegőket gyűlöltem. Nem tapadt hozzám álnok szív,
nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki felebarátját
titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevély, szíve
telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki,
hogy velem üljenek, aki feddhetetlen úton járt, az szolgálhatott
nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a
hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként
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elpusztítottam a föld minden bűnösét, hogy kiirtsak az Úr
városából minden gonosztevőt.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és
mindenkor és örökkön-örökké. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked! Háromszor.
Könyörülj rajtunk Isten a te nagy irgalmasságod
szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj.
Diakónus:

Jelenlévők:

Uram, irgalmazz! (3-szor)

Diakónus: Könyörögjünk

még, hogy küldje le áldását e házra és
N. szolgáidra s az itt jámborságban lakni akarókra s hogy
állítsa hozzájuk az ő hűséges angyalát, ki megőrizze és
megóvja őket minden rossztól és tanítsa meg a hitszerinti
erények
gyakorlására
és
Krisztus
parancsolatainak
teljesítésére; és hogy oltalmazza meg őket az éhségtől,
mirigyhaláltól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől,
tűzvésztől, háborútól, idegenek betörésétől és minden halált
hozó járványtól, és ajándékozzon nekik állandó egészséget és
hosszú életet, hogy bővelkedjenek minden jóban; mondjuk
mindnyájan, Uram hallgass meg minket és könyörülj.
Jelenlévők:

Uram, irgalmazz! (3-szor)

Diakónus: Könyörögjünk

még az itt jelenlevő, s tőled nagy és bő
kegyelmeket váró népért, a mi jótevőnkért és minden igazhitű
keresztényért.
Jelenlévők:

Uram, irgalmazz! (3-szor)

Hallgass meg minket Isten, mi Üdvözítőnk, a
földkerekség összes határain és a messze tengeren levők
reménysége. És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas
hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert
kegyelmes és emberszerető Isten vagy és téged
Püspök:
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dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és
mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők:

Amen.

Elbocsátó:
Püspök: Dicsőség

neked Krisztus Istenünk, a mi reménységünk,

dicsőség neked!
Jelenlévők: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
most és mindenkor s örökön örökké. Amen. Uram irgalmazz!
(3x) Adj áldást, uram!
Püspök: (Halottaiból föltámadt) Krisztus igaz Istenünk az ő
legtisztább Anyjának imái által, a drága és elevenítő szent
Keresztnek erejével, a dicső és mindenekfölött dicséretes
apostoloknak, (Szent N-nek, kinek tiszteletére van ez a
szentegyház,) Szent N-nek, kinek ma emlékét tiszteljük és
minden szentjeinek esedezése által könyörüljön rajtunk és
üdvözítsen minket, mint jóságos és emberszerető.
Jelenlévők: Amen.

Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és
emberszeretetével, mindig, most és mindenkor s örökkön
örökké.
Jelenlévők: Amen.
Püspök:
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