Familjemässa
Familjemässan är en gemensam församlingsgudstjänst där man särskilt beaktar barnfamiljerna. Den kan också firas som huvudgudstjänst på sön- och helgdagar. I förberedelsen och utformningen av familjemässan beaktar man de principer som nämnts i gudstjänstbokens inledning.
Familjemässans texter kan väljas fritt bland den aktuella söndagens texter i evangelieboken. Inne i gudstjänsten kan man ha t.ex. dop eller välsignelse av skolbarn.
Familjemässans formulär kan användas också under veckan eller vid speciella tillfällen
(t.ex. skolgudstjänst). Man kan då anpassa ordningen efter situationens krav.
Om familjemässan firas som predikogudstjänst, varvid nattvardsdelen utelämnas, uppbärs kollekten under den psalm som nämns i moment 13 och Herrens bön läses efter
amen i kyrkans förbön. I sådant fall kan man använda benämningen familjegudstjänst.
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I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

Välsignelse
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

eller

Växelsång
S
F
[F
S
F

Herren är mitt ibland oss.
Herren är mitt ibland oss.
Vi firar en glädjefest.]
Vi firar en glädjefest.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Alternativa inledningsord s. 402.

Kära vänner.
–––
Gud är vår Far och vi är hans barn.
Gud vill att vi alla skall vara vänner.
Nu ber vi till Gud om förlåtelse i Jesu namn:
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eller
L
F
L
F
L
F
L

Nu är Guds tid.
Här i sitt hus
sluter han in oss i värme och ljus.
Nu är Guds tid.
Nu skall hans ord
leda oss rätt och hjälpa oss tro.
Nu är Guds tid.
Nu vill vi be
och ta emot vad Gud har att ge.
Nu ber vi till Gud om förlåtelse i Jesu namn:

4. Beredelse
Beredelsen kan placeras efter predikan (moment 11).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Syndabekännelsen kan sjungas som psalm, se s. 435.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla.
Tack för att vi får vara dina barn.
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort vad du vill att vi skall göra.
Vi har tänkt mer på oss själva än på andra.
Förlåt oss för Jesu skull.

eller
Jesus, du som blev vår bror,
vi bekänner inför dig
att vi tänkt och sagt och gjort
sådant som du inte vill.
Herre, hör vår bön.
Jesus, allas Frälsare,
vi ber dig förlåta oss.
Glöm allt ont som vi har gjort.
Du kan göra allting nytt.
Kristus, hör vår bön.
(Melodi, se s. 435.)
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Avlösning
Alternativa avlösningar s. 293.

Gud har gett oss Jesus som vår Frälsare.
Han hör våra böner och förlåter oss.
Han ger oss glädje och frid.
F

Amen.

eller
Gud hör våra böner.
Han förlåter oss för Jesu skull.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner s. 296.

Käre himmelske Far.
Tack för att du förlåter oss våra synder för Jesu skull.
Hjälp oss att leva av din förlåtelse
och att förlåta varandra.
F
Amen.

eller
Om man har sjungit Jesus, du som blev vår bror som syndabekännelse
sjunger man följande tacksägelsesång:

Jesus, hjälpare och vän,
tack för din förlåtelse,
tack för glädjen som du ger,
tack för att du älskar oss.
Herre, hör vår bön.
(Melodi, se s. 435.)

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Om man har sjungit Jesus, du som blev vår bror som syndabekännelse utelämnas
detta moment.
Alternativa texter till kyriesånger s. 297.

F
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Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
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*6. Gloria och treenighetspsalm
Gloria och treenighetspsalmen utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen) och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).

Gloria
Alternativa texter till gloriasånger s. 299.

S
F

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

Treenighetspsalm
Alternativa texter till treenighetspsalmer s. 299.

F

1.

Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

2.

Jesus, Guds Son,
levde och dog
för alla, för oss,
lever i dag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

3.

Anden, vår tröst,
levande, varm
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.
(Psb 153)
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7. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
8. Textläsning
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under läsningen.

9. Dagens psalm (Graduale)
*10. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet.

11. Predikan
Läsningen av bibeltexten kan integreras i själva predikan. Man kan också avsluta
predikan med att läsa texten. Predikan kan innehålla en aktivitetsdel.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller annan musik som leder fram till
syndabekännelsen.

*12. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Man kan också använda en trosbekännelsepsalm eller -sång, t.ex. psb 152. I detta
fall utelämnas psalmen i moment 13.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.
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Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, 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.

13. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

14. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
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 har avlidit. Till
kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik (t.ex. ljuständning). Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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eller
S

Låt oss be till Herren.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
15. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

16. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog
L
F
L
F
L
F

Herren är mitt ibland oss.
Vi vill be i hans namn.
Lyft era hjärtan till Gud.
Våra hjärtan är hos Herren.
Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Han är värd vårt tack och lov.

Prefation
Även högmässans prefationer (t.ex. s. 39) kan användas.

Gud, du är vår Far.
Du har gett oss livet
och skapat hela den vackra världen omkring oss.
Vi prisar dig tillsammans med alla dina barn
och himlens änglar:

eller
Gode Gud, vi tackar dig för att vi får komma till dig.
Du älskar oss
och därför har du gett oss den vackra världen.
Du älskar oss
och därför har du gett oss din Son Jesus.
Du älskar oss
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och därför mättar du oss med ditt goda.
Vi tackar dig för denna himmelska gåva
och sjunger ditt lov tillsammans med änglarna och alla heliga:
Prefationen kan också ersättas av uppmaningen Låt oss tacka Gud,
vår Herre, som leder över till Sanctus.

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.
Alternativa texter till sanctushymner s. 387.

F

Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.

L

Himmelske Far.
Allt har du gjort väl.
I din kärlek sände du din Son Jesus att vara vår vän och räddare.
Han är den gode herden som gav sitt liv för oss.
Han dog på korset för att vi skulle få förlåtelsens glädje
och lämnade sin grav
för att också vi skall få ett evigt liv.
Han gav oss tacksägelsens måltid
som en gemensam glädjefest för Guds husfolk.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

F

Himmelske Far. Vi är glada över allt som Jesus har gjort för oss.
Ge oss din heliga Ande,
så att vi i tro tar emot vår Herre Jesus i nattvarden.
Tack för den stora gåvan.
Amen.
FAMILJEMÄSSA

149

17. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

18. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.

L
F

Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

*19. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet. Alternativa texter till Agnus Dei-hymner
s. 394.

F

O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
giv oss din frid.

20. Måltiden
Nattvardsinbjudan
Man kan säga t.ex.:

L
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Kom, bordet är dukat!
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Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 21) kan föregås av en stunds tystnad.

L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till evigt liv.

F

Amen.

eller
L

Må vår Herre Jesus Kristus styrka oss till att leva i tro, hopp
och kärlek.

F

Amen.

21. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Som tacksägelsebön kan man också använda en psalm (t.ex. psb. 221:1, 7; 224: 1, 2,
5; 225:12; 226:13; 229:13).
Alternativa tacksägelseböner s. 395.
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L

Låt oss be.
Vi tackar dig, himmelske Fader, för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och nära varandra.
Hjälp oss att vandra på den väg som leder till din himmel.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

IV Avslutning
22. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 21) utelämnas detta moment.
Under fastetiden (från och med askonsdagen) ersätts lovprisningen med en psalm
ur psalmboken. Benedicamus utelämnas från och med skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.

S
F
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

Under fastetiden (från och med askonsdagen):

S
F
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig.

eller
S
F
*F

Låt oss tacka Herren. Halleluja.
Herren vill vi tacka. Halleluja.

*23. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
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Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

24. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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