Församlingsarbetare eller tjänsteinnehavare, som inte är vigda till kyrkans ämbete, välsignas till tjänst av
församlingens kyrkoherde. Även församlingens frivilligarbetare och förtroendevalda kan välsignas till sina uppgifter.
Liturgen kallar assistenter. De som skall välsignas kan vara klädda i alba. Deltagarna anländer till kyrkan i
procession. Korsbäraren och ljusbärarna går först och liturgen sist.

I

Inledning

*1. Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon an söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller
instrumentalmusik.
Processionen går till altaret under musiken. Församlingen står.

2.

Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan sjungas eller läsas. Melodier, se Gudstjänstboken.

Välsignelse
L I Faderns och ! Sonens och den heliga Andens/den helige Andes namn.
F Amen.

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3.

Inledningsord och presentation av den som välsignas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp. Den är
ett tempel av levande stenar där Jesus Kristus är hörnstenen. Genom dopet blev vi
alla vigda och kallade att vara Guds tjänare och att föra ut evangeliet i hela
världen och förkunna Guds väldiga gärningar.
Då vi kristna är lemmar i Kristi kropp behöver vi varandra och finns till för
varandra. Den heliga Anden/den helige Ande har gett oss olika gåvor för att vi

med dem skall tjäna Gud och varandra.

Presentation av dem som skall välsignas
Vid välsignelse av tjänsteinnehavare.

L I dag får vår församling motta en ny — —som den har kallat till tjänst.
Han/hon har fått följande fullmakt:
Fullmakten eller förordnandet läses upp.

Vid välsignelse av frivilligarbetare.

L NN, NN och — — har tagit emot uppdraget att vara frivilliga ansvarsbärare i
vår församling. I dag ber vi om Guds välsignelse för deras uppdrag.
Vid välsignelse av förtroendevalda.

L De förtroendevalda har anförtrotts uppdraget att bära ett särskilt ansvar för
församlingens verksamhet och förvaltning. I dag tar vi emot dem som fått detta
förtroendeuppdrag i församlingen. Vi ber om Guds välsignelse för deras uppdrag.

4.

Beredelse
Beredelseord
Kan formuleras fritt.

Vid denna fest står vi inför Guds ansikte. Gud är helig och vi är syndare, men han
har lovat att förbarma sig över oss. Låt oss därför tillsammans bekänna vår synd
och skuld:

Syndabekännelsen
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja. Syndabekännelsen kan indelas i delar
med hjälp av lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Syndabekännelsen kan följas av en
tyst bön, till vilken liturgen kan uppmana med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm, se Gudstjänstboken, s. 292.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken, s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.

[Vi bekänner tyst det som nu tynger vårt sinne.]
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden/den helige Ande.

Avlösning
Amen efter avlösningen kan sjungas eller läsas.
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken, s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken, s. 296.

F Gud vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F Amen.

5.

Psaltarpsalm (Introitus)
Söndagens psaltarpsalm eller psalmen för apostladagen kan också användas, se
Evangelieboken.
Psaltarpsalmen kan sjungas eller läsas.
Om psaltarpsalm använts som ingångspsalm lämnas detta moment bort.
Psalmtoner, se Gudstjänstboken, s. 441.

Till psaltarpsalmen fogas Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från och med femte
söndagen i fastan.

Antifon
Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.
Ps 119:172

Psaltarpsalm
Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Vänd dig till mig och visa mig nåd,
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat,
låt ingen ondska få makt över mig.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
Ditt löftesord är fritt från slagg
och din tjänare älskar det.
Ps 119:129-130, 132-133, 135, 140

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden/den helige Ande,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
6.

Kyrie (Herre, förbarma dig)

Alternativ A

Kyrielitania
Kyrielitanian kan sjungas eller läsas.
Alternativa kyrielitanior, se Gudstjänstboken.

S Låt oss be till Herren,
som gav oss livet,
att han stöder oss med sin kraft,
[Låt oss be till Herren.]
F Herre, förbarma dig. [Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.]
S Låt oss be till Herren,
som sände oss Kristus,
att han omger oss med sin nåd.
[Låt oss be till Herren.]
F Herre, förbarma dig. [Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.]
S Låt oss be till Herren,
som utgöt sin Ande,
att han utrustar oss med sina gåvor.
[Låt oss be till Herren.]
F Herre, förbarma dig. [Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.]
Alternativ B

Kyrie
F Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus lämnas bort under fastetiden från och med askonsdagen och under adventstiden från och med
måndagen efter första söndagen i advent.

Gloria
S Ära vare Gud i höjden
F och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Laudamus
Lämpar sig särskilt för större helger. I stället för Laudamus kan t.ex. följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145,
147—153, 286, 298, 437, 566:7, 568:9
Melodi till Laudamus, se Gudstjänstboken.

F Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
S Vi tackar dig för din stora härlighet,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig!
[F Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.]
S Herre, Guds ende Son, Jesus Kristus.
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som bär världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som bär världens synder,
hör vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.
[F Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.]
S Ty endast du är helig,
endast du är Herre,
endast du är den högste,
Jesus Kristus,
med den heliga Anden/den helige Ande,
i Guds, Faderns härlighet.
F Amen.

8.

Dagens bön
Bönen kan också följa kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan sjungas eller läsas. Uppmaningen till bön kan följaa av en stunds
tystnad för personlig bön. Recitationsformel, se Gudstjänstboken, s. 448.

L Låt oss be.
Allsmäktige Gud.
I alla tider har du gett din kyrka tjänare
som föder den med ditt ord.
Och tjänar den med de nådegåvor du har gett dem.
Öppna våra hjärtan för deras undervisning och tjänst

så att vi kan växa i tro och kärlek,
och ge oss en gång det eviga livets gåva.
Hör oss för din Sons, Jesu Kristi, skull.
F Amen.

II Ordet
9.

Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
Svaret kan sjungas eller läsas.
- läsning

[S Så lyder Herrens ord.
F Gud, vi tackar dig. ]

10. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11. Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangeieboken. Texten kan också väljas fritt.
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
Svaret kan sjungas eller läsas.
- läsning

[S Så lyder Herrens ord.
F Gud, vi tackar dig.]

12. Dagens psalm (Graduale)

*13. Evangelium
Evangelieläsningen inleds med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Melodier, se Gudstjänstboken, s. 34, 60, 87 eller
108.
Under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Svaret kan sjungas eller läsas.

- evangelium

[L/S Så lyder det heliga evangeliet.
F Tack, Herre, för ditt glada budskap.
eller
F Kristus, vi lovar dig.]

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Predikan
-

III Välsignelsen
Välsignelsen kan föregås av en psalm eller annan musik, under vilken liturgen och assistenterna går till altaret.
Assistenterna står på var sin sida om liturgen och de som välsignas framför altarrunden. Vid välsignelse av
förtroendevalda kan dessa också stå i en grupp framme i kyrkan.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.
F Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,

kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17. Uppmaning
L Må Gud ge er sin nåd, så att ni står fasta i den tro, som ni har bekänt, och så att
ni tjänar församlingen rätt och troget.

18. Välsignelse till tjänst
De som skall välsignas knäböjer. Liturgen och assistenterna lägger händerna på vars och ens huvud.

L Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden/den helige
Ande, välsigna och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.
De som har välsignats reser sig.

L Kära kristna. Vi har tillsammans välsignat dessa våra bröder och systrar för
deras tjänst. Bär fram dem inför Gud i era böner och stöd dem i deras uppdrag.

19. Sändning till tjänst
L Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Herrens, Jesu Kristi, nåd ! och Guds
kärlek och den heliga Andens/den helige Andes delaktighet vare med dig.
Liturgen, assistenterna och de som välsignats går tillbaka till sina platser.

20. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas i församlingen. Om bönens innehåll, se Gudstjänstboken, s. 11. Bönen kan
indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Förböner, se Gudstjänstboken, s. 305, förbönsämnen, s. 330. Under fastetiden från och med askonsdagen kan man
använda Litanian, se Gudstjänstboken, s. 324 eller Trishagion, se Gudstjänstboken, s. 321.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan sjungas eller läsas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit döpta, dem som skall ingå eller har
ingått äktenskap samt dem som avlidit. Till kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik (t.ex.
ljuständning). Böner som ansluter sig till kungörelserna, se Gudstjänstboken, s. 310, 317.
Till bönen fogas följande förbön:

Vi ber dig för din tjänare, NN, som har tagit emot tjänsten/uppdraget som — — i
vår församling. Uppfyll honom/henne med din heliga Ande/helige Ande och ge
honom/henne vishet, kraft och skicklighet att verka i denna tjänst / detta uppdrag
till din församlings bästa. Hjälp honom/henne att alltid hålla sig till ditt ord, arbeta
med glädje och sätta sitt hopp till dig. Välsigna också hans/hennes anhöriga.

Vid välsignelse av flera arbetstagare och frivilligarbetare.

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att vi får tjäna dig och din församling med de
gåvor som du har gett oss. Vi ber dig: Välsigna dina tjänare som du har kallat till
tjänst i din församling. Ge dem din heliga Ande/helige Ande och hjälp dem att
verka till församlingens bästa, ditt namn till ära. Hjälp dem att alltid hålla sig till
ditt ord, arbeta med glädje och sätta sitt hopp till dig. Välsigna också deras
anhöriga.

Vid välsignelse av förtroendevalda.

Allsmäktige, trofaste Gud. Genom ditt ord och din Ande församlar du din kyrka.
Gör den till en gemenskap, som präglas av tro, hopp och kärlek. Välsigna vår
församlings förtroendevalda. Led dem med din heliga Ande/helige Ande när de
bär ansvar i vår församling. Ge dem vishet så att de kan handha vår församlings
gemensamma ärenden rätt. Led oss alla att fråga efter din vilja i alla våra beslut
och låt vårt arbete tjäna din kyrka och ära ditt namn.
Mässan fortsätter enligt Vigning till kyrkans ämbete (formulär 8) från moment 22.

