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E. Välsignelse av
  vårdinrättning

En präst kan på begäran välsigna ett sjukhus, ett servicehus eller en annan vårdinrätt-
ning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas: 281, 289, 291, 296, 303, 417, 467, 478 eller 482.
Man kan också använda sång nr 759, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
vårdinrättning, s. 169.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – – för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till Guds ord. Vi ber om hans välsignelse över denna/detta
– – – och över alla dem som arbetar och vårdas / bor här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,

han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”

Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.

Ps. 91:1–2, 4, 9
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment  4.

Jes. 46:3–4

Hör på mig, Jakobs ätt,
ni som är kvar av Israel,
och som jag lyft ända sedan ni föddes,
burit från er första stund.
Ännu när ni blir gamla är jag densamme,
ännu när ni grånat skall jag bära på er.
Jag har skapat er,
jag skall lyfta, bära och rädda er.

Matt. 25:34–36

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom, ni som har fått
min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens
skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav
mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte
mig.”

Luk. 10:33–35

En samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes
av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus
och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden
och sade: ”Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på
återvägen.”
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Böneavsnitt
Moment  8.

[Välsignelse]
P Gud har gett oss uppgiften att ta hand om varandra. Må Gud den tre-

enige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna denna/
detta – – – och den verksamhet som äger rum här.

Bön

Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.

Välsigna i din godhet denna/detta – – – . Beskydda den/det, så att varken
den/det eller dess verksamhet kommer till skada. Vi tackar dig för alla som
har varit med om att planera, bygga och försköna den/det. Tänk på dem i din
nåd.

Du har gett oss livet som gåva och kallat oss att dela det med varandra. Ge
oss kraft i vår svaghet. Vi ber om din välsignelse över alla dem som bor/vårdas
här på – – – och över dem som kommer hit på besök. Välsigna också dem
som arbetar här. Stöd dem med din kärlek och ge dem kraft för det dagliga
arbetet.

Vi gläder oss över livet. Gå med oss, tills vi når den eviga glädjen i ditt rike.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.




