
Pogrzeb kapłanów w Tygodniu Paschalnym 
 

Pierwszy z kapłanów okadza zmarłego i zaczyna: Błogosławiony Bóg nasz i 

pozostały początek paschalny – patrz s. . Także tropariony: Z duszami sprawiedliwych 

zmarłych, ektenia Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia 

Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się, modlitwa Boże duchów i ekfonesis 

Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem – patrz s. . Rozesłanie paschalne oraz W 

błogosławionym zaśnięciu i Wieczna pamięć – patrz s. . Bierzemy zwłoki i 

odchodzimy do cerkwi, śpiewając: Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał 

śmierć, i będącym w grobach życie dał. 
 W określonym czasie pierwszy z kapłanów czyni początek paschalny ze sticherami, z 

krzyżem, świecą i kadzielnicą. Następnie diakon mówi ektenię za zmarłych: Zmiłuj się nad 

nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, błagamy Cię, wysłuchaj i 

zmiłuj się. Kapłan odmawia cicho modlitwę: Boże duchów z ekfonesis Albowiem Ty 

jesteś zmartwychwstaniem – patrz s. . 

Także anabatmi, ton 6, antyfona 1: Na niebo oczy moje podnoszą ku Tobie, 

Słowo, zlituj się nade mną, abym żył Tobie i dalej – patrz s. . 
Po czytaniu Ewangelii według Jana, perykopa 23, śpiewamy kanon paschalny i dalszy 

ciąg obrzędu pogrzebu jak świeckich w Tygodniu Paschalnym – patrz s. . Natomiast po 

czytaniu Ewangelii według Mateusza, perykopa 116, śpiewa się Zmartwychwstanie 

Chrystusa zobaczywszy jeden raz oraz Powstał Jezus z grobu, jak i 

przepowiedział, dał nam żywot wieczny, i wielkie miłosierdzie – jeden raz. Także 

tropariony: Anielski sobór zadziwił się, widząc Ciebie pośród umarłych oraz 

stichery Paschy: Pascha święta nam dziś zajaśniała i następne. Rozesłanie paschalne. Po 

modlitwie pożegnania – patrz s. : W błogosławionym zaśnięciu, a także Wieczna 

pamięć – patrz s. . 
Zwłoki składa się w grobie i śpiewamy trzy stichery, ton 8: 

Ziemio, rozwarłszy się przyjmij z ciebie wcześniej stworzonego ręką 

Bożą i znowu powracającego do ciebie rodzącej, gdyż Stwórca przyjął swój 

obraz, ty zaś przyjmij jego ciało. 

Jak powiedziałeś, Panie, do Marty: Ja jestem zmartwychwstanie, czynem 

słowo wypełniłeś z otchłani wezwawszy Łazarza, przeto i sługę Twego z 

otchłani wezwij, Przyjacielu człowieka. 

Duchowi bracia moi i druhowie, nie zapominajcie o mnie, gdy modlicie 

się, a patrząc na mój grób wspominajcie moją miłość i módlcie się do Chrystusa, 

aby połączył ducha mego ze sprawiedliwymi. 
Na pogrzebie od Niedzieli Tomasza aż do Wniebowstąpienia Chrystusa śpiewamy: 

Błogosławiony Bóg nasz, a następnie Chrystus powstał z martwych (trzy razy), 
Trisagion i dalszy ciąg. 

Zamiast Czcigodniejszą od Cherubinów przed rozesłaniem mówimy Oświeć 

się, oświeć, Jerozolimo Nowa, i dalszy ciąg jak na zwykłym pogrzebie. 

 


