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En nybyggd kyrka invigs och en renoverad kyrka tas i bruk vid en högmässa (KO 14:2)
som leds av biskopen.
I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist.
I processionen bär församlingsmedlemmar de liturgiska föremål som skall användas i
kyrkan (evangelieboken, dopskålen, ljusstakarna och nattvardskärlen) och ställer dem
på deras platser.
Om den nya kyrkan också har en ny orgel används den första gången under moment 3.
Formuläret används i tillämpliga delar också vid invigning av kapell, begravningskapell eller församlingshem om de skall användas för församlingens allmänna gudstjänster.
Invigningsbönen (moment 3) kan även placeras omedelbart efter trosbekännelsen (moment 16).

I Inledning och invigning
*1.Ingångspsalm
Psalm 163 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Biskopen och assistenterna
intar sina platser.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

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

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord, välsignelseönskan och
invigningsbön
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

–––.
L Kära medlemmar i X församling. Vi har samlats för att inviga X:s nya kyrka
och för att fira den första högmässan här (eller: Vi har samlats för att ta X:s
nyrenoverade kyrka i bruk och för att på nytt fira högmässa här). I bibeln
uppmanas vi att med tacksamhet ta emot allt det som Gud har skapat. Det
gör vi i dag när denna kyrka tas i bruk (på nytt). Den avskiljs till att vara
församlingens gudstjänstrum och helgas genom Guds ord och bön (eller: Den
är ett församlingens gudstjänstrum som helgas genom Guds ord och bön).
Här samlas församlingen för att höra Guds ord och för att fira nattvard. Här
ber församlingen till Gud och prisar hans heliga namn. Här upptas nya medlemmar genom dopet i församlingens gemenskap, konfirmanderna bekräftar
sitt doplöfte, brudparen vigs till kristligt äktenskap och de avlidna välsignas
till gravens ro. I detta heliga rum är Gud mitt ibland oss och kommer oss nära
i sitt ord och i sina sakrament.

Välsignelseönskan
Assistenterna läser bibeltexterna.

L

I Nya testamentet liknas församlingen vid ett tempel som är byggt av
levande stenar. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ef. 2:20–22
Som svar kan man sjunga psalm 165:2.

L

Må denna dopfunt vara en frälsningens källa när det heliga dopet
förrättas enligt Kristi befallning. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Matt. 28:18–20 eller Rom. 6:3–4
Efter läsningen kan någon av assistenterna hälla vatten i dopfunten och/eller tända
ett ljus i närheten av dopfunten.
Som svar kan man sjunga psalm 165:3.

L

Må nådens och sanningens ord förkunnas rent och klart från denna
predikstol så att det väcker ur syndens sömn, befriar från skuldens bördor och ger mod att vandra mot Guds himmel. Låt oss lyssna till Guds
ord.
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– Rom. 10:17, 2 Kor. 4:5, Hebr. 4:12 eller 1 Petr. 2:2
Efter läsningen kan någon av assistenterna tända ett ljus på predikstolen.
Som svar kan man sjunga psalm 165:4.

L

Må detta altare vara ett gemenskapens bord där Guds församling tar
emot Kristi kropp och blod. Låt oss lyssna till Guds ord.

– 1 Kor. 10:16–17
Efter läsningen tänder någon av assistenterna altarljusen.
Som svar kan man sjunga psalm 165:5.

L

Må den musik som fyller detta Herrens hus ljuda så, att församlingen av
hjärtat sjunger ditt lov, får tröst i all bedrövelse och känner den glädje
som du ger. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ps. 92:2–4, Ef. 5:19–20 eller Kol. 3:16–17
Som svar (till orgelackompanjemang) kan man sjunga psalm 165:6.

L

Må kyrkans klockor kalla människorna till gemensam gudstjänst för
att i ord och sakrament möta vår Frälsare, Jesus Kristus. Låt oss lyssna
till Guds ord.

– Ps. 48:10–11
Efter läsningen ringer man i kyrkklockorna.

Invigningsbön
Invigningsbönen kan också komma efter Trosbekännelsen (moment 16).

Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.
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Bön
L

Må Gud, den treenige, Fadern och c Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna kyrka och alla som samlas här. Må denna kyrka helgas
till att vara ett Guds hus och ett hem för församlingen.

F

Amen.

L

Låt oss be.
Gud, vår Fader. Vi tackar dig för denna kyrka, för nådens medel, för
bönen, tystnaden och lovsången. Vi tackar dig för det heliga dopet,
där du skänker oss din nåd. Vi tackar dig för ditt ord som ger oss löftet
om frälsning. Vi tackar dig för den heliga nattvardens sakrament som
gör oss delaktiga av Kristi kropp och blod. Vi tackar dig för musikens
gåva genom vilken vi får lovsjunga ditt namn. Vi tackar dig för hoppet
om det eviga livet som kyrkans klockor bär bud om.
Helige, treenige Gud. Du är alltings ursprung och mål, och du håller
allt vid makt. Vi tackar och prisar dig i din Sons Jesu Kristi namn.

F

Amen.

eller
L

Låt oss be om Guds välsignelse för denna kyrka.
Allsmäktige och evige Gud. Du bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du
bor inte i ett tempel som är byggt av människohänder, utan himlen är
din tron och jorden din fotapall. Himlarnas himmel rymmer dig inte,
och ändå har du lovat att varje dag vara med dem som tillhör dig.
Vi ber dig: Välsigna oss och alla som samlas på denna plats. Hör de
böner som din församling bär fram till dig. Låt oss här få känna att du
är nära. Fyll oss med dina barns frid och trygghet. Låt denna kyrka bli
en kär plats för NN:s församling. Skänk oss din nåd , så att ditt ord här
förkunnas rent och sakramenten förvaltas enligt din instiftelse.
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Led oss efter detta liv till dig i din himmelska härlighet, där vi tillsammans med änglarna och alla heliga får fira den himmelska gudstjänsten
och prisa dig utan ände. Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

Kära kristna. Gud är nådig och god. Han söker oss också när vi vänder oss
bort från honom. Han öppnar nya vägar för oss. I denna kyrka får vi nu med
frimodighet och förtröstan komma till honom och bekänna våra synder.

Syndabekännelse
För anvisningar, se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Avlösning
Avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret (se
Evangelieboken) eller någon av följande psaltarpsalmer:
100, 104:1–5, 27–28, 105:1–4 eller 111:1–4.
Om man vid moment 1 (ingångspsalm) använt en psaltarpsalm utelämnas detta moment.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441.
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Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.
Ps. 122:1
eller
Lyckliga de som har sin styrka i dig.
Ps. 84:6

Psalm

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
Sparven har funnit ett rede *
och svalan ett bo för sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot, *
min konung och min Gud.
Lyckliga de som bor i ditt hus *
och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig, *
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa, *
höstregnet fyller den med välsignelse.
De går genom port efter port, *
tills de möter Gud på Sion.
Ps. 84:2–8

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

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader.
Du samlar ständigt på nytt din församling
och möter den i ordet och i de heliga sakramenten.
Vi tackar dig för detta och ber:
Bevara din församling
så att evangeliet alltid förkunnas frimodigt och rent.
Styrk din församling att tjäna alla människor
och att vittna om dig i världen.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

F
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Amen.
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II Ordet
9. Första läsningen
2 Krön. 7:15–16, 1 Kon. 8:22–23a, 27–29, Jes. 66:1–2 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

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

11.Andra läsningen
Apg. 2: 46–47; Rom. 10: 13–17, 1 Petr. 2: 4–5 eller söndagens andra läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
Psalm 176, 177, 178, 186, 188,190 eller sången Älskad vare denna kyrka s. 420, nr
751. Dagens psalm kan även väljas enligt kyrkoåret.

*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan
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*16.Credo (Trosbekännelsen)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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18. Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, du väcker vår tro, och du välsignar din församling överallt i världen.Vi
tackar dig för vår [nya] kyrka. Tänk i din godhet på alla dem som genom sin
möda, sitt arbete och sina gåvor har varit med om att bygga och försköna vår
kyrka.
Lär oss att älska vår kyrka och alla de heliga gåvor som vi här får del av. Styrk
oss i tron och var nära oss i vårt liv. Upplys oss med din heliga Ande och låt
oss få vara ett tempel av levande stenar. Låt oss redan här i tron få förenas
med din himmelska församling. Må lovsången till dig få ljuda mitt ibland oss,
släkte efter släkte.

III Nattvarden
19.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

20.Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

21.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

———
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25.Tacksägelsebön
L

Gud, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för vår nya/renoverade kyrka
där du själv är mitt ibland oss
och styrker oss med ordet och de heliga sakramenten.
Hjälp oss att tjäna varandra
och att bevaras i gemenskapen
med dig och med varandra.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

F

Amen.

IVAvslutning
*26. Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 283, 286, 289:1,4, 291:1,3, 292;3–4
eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och under
fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*27. Välsignelsen
L

Kära församling. Genom Guds ord och bön har nu denna kyrka helgats
för gudstjänstbruk. Den skall anses som ett åt Gud helgat rum och får
användas endast för sådana ändamål som är förenliga med dess helgd.
Den högmässa som vi nu har firat är en försmak av den himmelska
gudstjänsten. Låt oss minnas Guds löfte: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och
Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras
ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”
(Upp. 21:3–4)
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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 c Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändningen.
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i samma ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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