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Veckomässa
������������������  �!��"#�����������$!� ��%� �!&�������!����' �(�)� ��$!*�$*!�����#�!
*$!+����'"!��$�  ��$,���%�$�$�����  �!�'!��)"�&�	"!��� ��#���% ����!���#����"- �#��$
$�  ������ %��-� �.�!%�����)��$���$��#���'"!���  �!��'$�!�#*%�$-���$��&
�������������!��.��%%��$$�'�!���'!���$�����#*%�$-���$�/�����.�!%�#�0��!#��1��  �!��'$��1
#*%�$-���$,�$���#*%�$-���$2&���������������'�!���.�%��/����  ��$�  '�  ���0$&�(&�.�%�*�#%���1
#*%�$-���$�!,�#*%�$-���$�!�'"!� �!���!�$$���#�!�����#*%�$-���$�!�'"!�'"!�.�!����$��2&
������������������������������ ��$�.�!�� ��$&
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I Inledning

1. Ingångspsalm
3�� �������� �!��$$��� �.�/�� $�!/�� �,��"!���#� �  �!� ���$!*���$� 1
�*���&
��%�!��*�������������������#��#�/!��������,�.�!.�%�'"!��� ��#��
�$�!&

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
�� ��#�� ��������.�(� �� ����#������� ������  �!��-*�#��&

LLLLL I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.
FFFFF Amen.
LLLLL Herren vare med er.
FFFFF Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
4� �%���#��!%��������������$�  ���'!�$$&����/!����$�!�!�%�#��������#*%�$-���$1
�����/����  ����!��$�!&

���� �%���#��!%���'" -���.�)�!�%� ��� �%�!�%��".�!����+�%�)������ ���&
�(��/� �/���� �%���#��!%��&�567&

4. Beredelse
8�!�%� ��������/ ���!����'$�!�)�)�  �����#�������/!�%�����0�����$�62&

Syndabekännelse
�+�%�)������ ���� ����  ����� #�������$&���%�!�  �����#��� �����������)"-�&
�+�%�)������ ����������%� ��������.����!�#����� ��$���  �!��-*�#���'"!��� ��#�1
��� ���$����!��  �!�#�����$+�$��%&���������'" -����.����$+�$�)"������ �$*!#������
*//�����$�  ���%��!%��9�:"!�������.�!��$+�$��)"��!����'"! �$� ��&
�����+�%�)������ ������������������-*�#�����)�$/�� �&
�+�%�)������ ��!��&�576&

Avlösning
�. "����#�!��&�5;<&
=��. "����#

FFFFF Amen.
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5. Psalm
3�� ���������!��$$����.��������*�����  �!��$�  ����%�$�$���&

6. Dagens bön
�'$�!�*//�����#���$�  �)"�������������$$������$*�%��$+�$��%�'"!�/�!��� �#�)"�&
8"��������'"!��� ��#������������� ������  �!��-*�#��&�����$�$����'�!�� ��&�>>7&
��������.�%�)���.�������%�)���$��%���.�)"�����$�  $� ��!%��.� *$��%�#����)"�
��%��$$�$&�(&���#�9���$$��)�!�.����������*��!��$������&

LLLLL Låt oss be.
=�)"�

FFFFF Amen.

II Ordet
7. Textläsning och predikan

4��$�  �$�'"!��  �!������ *$���#�$�  ��.��#� ��$�($����������� �������$�($�*!���� �
�  �!��+��$��$����$�$&���  �)�)�  �����#�������'�#����$$��.�!�0/�� �,����#,����$!*1
���$� �*�����  �!��$�  ����%�$�$���2&�4��$�  �$�'"!�/!�%������������ ��/ �#���%�1
$�$����$�($� ����&

��)�!�%� ����0�����$�>2�'" -�!��'$�!�/!�%�����'" -�!�$!��)������ �����'$�!��.1
 "����#��&�8�!�%� ��������'"!�#����.����/�� ���  �!��.��������*�������� �%�!
'!���$�  ��+�%�)������ ���&

*8. Credo (Trosbekännelse)
�!��)������ ���� �����#�������$&
����� $�!��$�.����������-*�#�����$!��)������ ��/�� ��0/�)�?>@2&�4�%�$$��'�  �*$�1
 ������/�� �����������$�;&
��!�'�!��!��.�%����/��$� �����$!��)������ �����&�<A5&

Den apostoliska trosbekännelsen
FFFFF 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,
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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.

9. Psalm
3�� ���������!��$$�����%��������*�����  �!���%�$+�$��%&

10. Kyrkans förbön

�������$�?6�������  �!� ��$��  �!��-*�#���'"!)"��*$� ������%�$$�������$&
�+!�����'"!)"���������$�  ����!�#� ���'"!��� ��#��&�
��)"�����������  ,�����&�??&
	"!)"��!��&�<AB,�'"!)"���������&�<<A&���%�!�'��$�$�%���0'!���������%�������%�1
#��2�����������.��%�� �$�����,��&�<5>,��  �!��!����#���,��&�<5?&�8"����������%� ��
�����.����!�#�������� ���$����!�0)"��'!����  �!�)"�����#��.�'"!��� ��#����  �!
�"!��2��  �!�#�����$+�$��%&
�//�����#���$�  �)"������'"!��� ��#������������� ������  �!��-*�#��&

LLLLL Låt oss be.
=�)"�

FFFFF Amen.

III Nattvarden

11. Tillredelsepsalm (Offertorium)
��%�!�%�����/�� �� ����� �����  ��$���������$$.�!%�)�!%�$�%*���&���  ��$���
��%��� ���%%� ���'"!��/�� ���&���  ��$�������.� ��#���,�����&�<>@&
3�� ���������!��$$����.�$+�$��%,��"!���#��  �!����$!*���$� �*���&
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12. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)

Prefationsdialog, prefation och
*Sanctus
����"#������������$�5A&�� $�!��$�.��$�($�!�$�  �����$*���&�<76&

Bönen och instiftelseorden

��/!�'�$����%�� �#��,�/!�'�$��������������$*��*$� ������)"!-�!�)"������%�*//1
�����#��9��$�����$������*%,�.�!�:�!!�&
8"�����������$�'$� ���!%������� ������  �!��-*�#��&��� �%��!��&�>5@&
� $�!��$�.��$�($�!�'"!��.���$$�$�8"�����������$�'$� ���!%��,��&�<7;&

LLLLL Himmelske Fader och Skapare,
vi minns med tacksamhet
vad du har gjort för oss:
Du sände din Son för att rädda världen.
Han blev människa som vi, men utan synd.
Han uppfyllde din vilja i allt
och utlämnade sig frivilligt till lidande och död
för att vi skulle gå fria.

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.”

Barmhärtige Fader,
vi vill uppfylla denna befallning
och fira den heliga nattvarden till minne av din Son
och så förkunna hans död till dess han kommer.

 [FFFFF Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

LLLLL Vi ber dig: Sänd din heliga Ande
så att vi litar på löftet om syndernas förlåtelse
och i tro tar emot din Sons kropp och blod till vår frälsning
tills vi en gång får möta honom i ditt rike.
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Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

FFFFF Amen.

13. Herrens bön
8"���������������-*�#��,��� �%���&�>BA&
������*��������'�!�����.�:�!!����)"���&�<;<&

FFFFF 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.

14. Pax (Herrens frid)
��������$�55�03�(2����"#������&

*15. Agnus Dei (O Guds Lamm)
��������$�5<�0�#�*�����2����"#������&��#�*�����������������-*�#��
*�%�!�����*������&�� $�!��$�.��$�($�!�$�  ��#�*�������&�<;>&

16. Måltiden

Nattvardsinbjudan
LLLLL Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.

Kom, bordet är dukat.

eller
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LLLLL Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller

LLLLL Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

Kommunionen
��%�!�����*������������������/�� ����#��  �!��������*���&

8!"%�$�*$%� �����%��!%��9

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.

��$$.�!%�#��$��������.�!�9�����&

����$�*$%� �����%��!%��9

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.

��$$.�!%�#��$��������.�!�9�����&

Slutord
��!�� *$�!%�����!�*$$� �$��$�������$$.�!%���! ���".�!�C����/ ���!���/���!�%���1
)�!%�$D&�������#� ��)"����0�����$�?62�����'"!�#����.�����$*�%��$+�$��%&

LLLLL Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

FFFFF Amen.

eller

LLLLL Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

FFFFF Amen.
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17. Tacksägelsebön
������#� ��������������.�!����� �./�� �&�4����'�  �*$� ������ �./!��1
���#���0�����$�?72&
LLLLL Låt oss be.

Jesus Kristus,
vi prisar dig för livets bröd,
som har mättat oss.
Tag också oss i din tjänst
sänd ut oss, var och en till den uppgift
som du har utsett åt oss.

Vi prisar dig för frälsningens bägare,
ditt dyrbara blod, som ger oss förlåtelse.
Låt den förnya oss.
Hjälp oss så att vi inte söker vår tillfredsställelse
enbart i det som inte består.
Du vår tillvaros källa,
hindra oss från att slösa bort och förstöra vårt liv.

Vi prisar dig för din nåd.
Låt den förnya vår gemenskap med varandra.
Låt din förlåtelse fördriva vårt hat,
vår avund och vår bitterhet.

Vi tackar dig för att du ger oss ny kraft
som väcker nytt mod i oss
och för oss från döden till livet.
Hjälp oss att stöda dem
som tröttas ut av sina bekymmer
och ängslas för framtiden.
Ge oss förmågan att se ditt ansikte i alla människor.

Vi prisar dig, Fridsfurste.
Ge din frid åt dem som plågas av oro och ångest.
Kom med din frid mitt i vår vardag
så att vi får kraft att gå i dina fotspår.

Vi prisar dig, Jesus Kristus,
du som övervann döden
och gav oss det nya livet.

FFFFF Amen.
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IV Avslutning
*18. Benedicamus (Lovprisning)
��������$�5@����"#������&�
�������-*�#�$����/�� ������$�����1
#� ��)"��0�����$�?62�*$� ������8���%����*�&

*19. Välsignelse
LLLLL 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

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.

FFFFF Amen.

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

eller

L/SL/SL/SL/SL/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

20. Avslutande musik
3�� �,��"!���#��  �!����$!*���$� �*���&
��%�!��*�����������������*$#��#�/!��������,�����'"!��� ��#��
������� *$����#�$�  &


