D. Mottagande av paramenta
och inventarier
Detta material kan tillämpas vid ibruktagandet av dopfunt, nattvardskärl, orgel, kyrkklockor, kyrkotextilier, vigselrya, ljusglob eller andra kyrkliga inventarier. Också material ur formuläret för invigning av kyrka, se Kyrkliga förrättningar, del 2, s. 367 kan användas.
Mottagandet leds av kyrkoherden eller någon av församlingens präster.
Representanter för församlingen kan i ingångsprocessionen bära de föremål som skall
mottagas.
Mottagandet av en kyrkas paramenta och inventarier kan ske i anslutning till högmässan.
Detta formulär används då i samband med högmässans inledningsord.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 163, 165 eller 182:1 och 5 eller när en ny orgel tas i bruk 313
– före böneavsnittet: 172, 184, 188, 283 eller 292
Man kan också använda sång nr 752, som är avsedd att sjungas vid mottagande av
paramenta och inventarier, s. 162. Vid ibruktagande av orgel kan man sjunga sången nr
751, Älskad vare denna kyrka, s.161.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Kyrkan är den plats där Guds folk samlas till högtid. Därför
vill vi också pryda den till fest. Vid denna högmässa/gudstjänst tar vi nu emot
– – – medan vi lyssnar till Guds ord och vänder oss till Gud i bön.

Bibelläsning
Moment 4.

P/S Låt oss lyssna till Guds ord
De medverkande läser någon eller några av följande bibeltexter: Ps. 26:6–8, Ps. 27:4, Ps.
48:10–11, Ps. 65:5, Ps. 92:2–5, Ps. 104:1–2, Ps. 105:1–4, Ef 2:19–22, Ef 5:19–20, Jak 1:17,
Upp 4:11.

P

Må – – – som vi nu har tagit emot påminna oss om Guds nåd och
godhet.
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
Gud, vår Fader. Du kallar ditt folk att prisa ditt namn. Vi ber dig: Välsigna oss
och alla som samlas här. Tänk i din godhet på dem som både förr och nu har
förskönat denna kyrka med sina gåvor och sina händers verk. Tala till oss
genom allt som är vackert och som hjälper oss att prisa dig. Låt allt som möter
oss i detta kyrkorum påminna oss om din nåd och godhet. Gör du vår gudstjänst rik och varm, och låt oss här finna vägen till stillhet, bön och tacksägelse. Herre, hör dina tjänares bön för din Sons Jesu Kristi skull.
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