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Familjemässa
	����������������������������������������� �!����!� �����������"��!�#��"!���#���$
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I Inledning

1. Ingångspsalm
4�������"�������!!����*�+���!��+����/�"���(������������!�����!������"%
�� �������"���"�������)�����(���+�&'����&�/�*��*� ���������������!(�%

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
5������������&')�*�,��)����������"����������������������%

Välsignelse
LLLLL I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.
FFFFF Amen.

Växelhälsning
LLLLL Herren vare med er.
FFFFF Herren välsigne dig.

eller

Växelsång
SSSSS Herren är mitt ibland oss.
[FFFFF Herren är mitt ibland oss.
SSSSS Vi firar en glädjefest.]
FFFFF Vi firar en glädjefest.

3. Inledningsord
���� �����&� ���"����������!���������!!%����+�����!����� ������&')��� �!����!$
�����+�'������"���"!��%

������ �����&� ����������*�#��� ������� ��� ���*������3� �#�"��������%
��!����!�*������ �����&� ��%�678%

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

LLLLL Nu är Guds tid.
FFFFF Här i sitt hus

sluter han in oss i värme och ljus.
LLLLL Nu är Guds tid.
FFFFF Nu skall hans ord

leda oss rätt och hjälpa oss tro.
LLLLL Nu är Guds tid.
FFFFF Nu vill vi be

och ta emot vad Gud har att ge.
LLLLL Nu ber vi till Gud om förlåtelse i Jesu namn:

4. Beredelse
9��� ������"���+��'�������!���+�� �"���-�&���!�00.%

Syndabekännelse
�3� �#�"��������� "��� ������ ��������!%��� ��� ���������� "�������"��#���%
�3� �#�"���������"����� ���������"*���������&�����!���������������������������$
�'"����!�&�������������&��!3�!�� %�����"�����������*����!3�!�#����&����!������"��
�++�����!������ �&� ��:�2���&'"�(�*(���!3�!��#�����&������(!����%
�3� �#�"���������"������������&��+����/�����%�61;%
��!����!�*���3� �#�"����������%�8<=%

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.

-���& �/�����%�61;%.
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Avlösning
��!����!�*���*�����������%�8>1%

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

FFFFF Amen.

eller

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

FFFFF Amen.

Tacksägelsebön
��'"�������#�����"�����������������!%
��!����!�*��!�'"�������#������%�8>?%

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.
FFFFF Amen.

eller


������)���������!�������������	�
�������
�����&���3� �#�"�������
������������������ ��!�'"��������(��:

Jesus, hjälpare och vän,
tack för din förlåtelse,
tack för glädjen som du ger,
tack för att du älskar oss.
Herre, hör vår bön.

-���& �/�����%�61;%.

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)

������)���������!�������������	�
�������
�����&���3� �#�"���������!�������
 �!!���&���!%
��!����!�*��!�,!���!����"3����(������%�8>=%

FFFFF Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
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*6. Gloria och treenighetspsalm
��&����&')�!������)�!�+��������!���������� ������!�!� ���-��(��&')��� ���"&�� �$
���.�&')��� ���� *��!�!� ���-��(��&')��� ��(� �������!�������!����� �������� $
*��!.%

Gloria
��!����!�*��!�,!���!������&����(������%�8>>%

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

Treenighetspsalm
��!����!�*��!�,!���!����!������)�!�+��������%�8>>%

FFFFF 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
��!����++���������!����#���"���������"!!������!�� ��!3�!�� �����+���&�����#��%
9�����&')��������������������"����������������������%���'�!�!�&���&������%�66<%
����"���*� �#�)&*�&')��� �#��"!�� ���*�#������!���!���&� ��*���!�� ������#��
�� ��!!�!%�,%�����:���!!��#���*��&���������@���!������%

SSSSS Låt oss be.
A�#��

FFFFF Amen.

II Ordet
8. Textläsning
��,!����������������#�#���!����!%
	��������������!!����� ������������%

9. Dagens psalm (Graduale)

*10. Evangelium
�*��������������������� ��!%�,%��� �&� ��:�5��������&��������!!�)���� ������)�����
�*��������%
	����&')���!����*�����������������"��������������)��������%��� ������!�!� ���-��(�
&')��� ���"&�� ����.��!��������)��������%
�*�������!������� ������*� �!�"����������%��*������������������*���!����� �&� ��:
�(��3 ��� �!�)�������*�������!%

11. Predikan
����������*�#�#��!�,!���"�����!��������������*��+�� �"��%�����"���&'"�(��*���!�
+�� �"����� ��!!������!�,!��%�4�� �"���"�������)(��������"!�*�!�!� ��%

��#��� ������-�&���!�6.����������!���+�� �"���������!�&�#�"�����������!����*���$
������%�9��� ������"��������(���*����+���������������������"��&���� ��������!���
�3� �#�"��������%

*12. Credo (Trosbekännelse)
��&�#�"�����������������������!%
����"���&'"�(���*�� �����!�&�#�"�������+�����������$�(��/�!%�,%�+�#�0;8%��� �!!�
������!��������+����������&���!�01%
5����&������*� ����+&�!&���"��!�&�#�"����������%�178%
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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,
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
4�������"�������!!����*�����������"%

14. Kyrkans förbön
@3�"�������#����������!���������������������������%�
��#����������)(��/�����%�00%
	��#������%�17;/����#����������%�117%��� ������!�!� ���-��(��&')��� ���"&�� �$
���.�"���������*�� ����!�����/��%�186/�����������)���&�/��%�180%�9�����"����� ����
����"*���������&���'"����!�&����-#��������������$�(����*��������������������"����.
���������&��!3�!�� %
�++���������!����#���&')��������������������"����������������������%
�����#�� ��� ������������"3�"�������#�����  ������������+(� ����&��)���#��*�!
 �+!�/� ����&���"�������(�������)������(!!��"!���"�+����!� ����&��)����*�� �!%�����
"�������������"��������&�������"��������������3�#&��"�-!%�,%�����!�� ����.%�9�$
�����&�������!�������!����"������������/��%�107/�10=%

SSSSS Låt oss be.
A�#��

FFFFF Amen.
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eller

SSSSS Låt oss be till Herren.
A�#��

FFFFF Amen.

III Nattvarden
15. Tillredelsepsalm (Offertorium)

�� ��� �����+����� ���������"&���"!���&')���!!*�� �#&� �!� �"��%�@&���"!���
�� ��(����  ����������+������%�@&���"!���"���*��������/�����%�16?%
4�������"�������!!����*�"���(������������!�����!������"%

16. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)

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

Prefation
�*���)����������+����!�&����-!%�,%��%�1>.�"�����*�� ��%

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:

4����!�&����"���&'"�(�����!!����*��++���������B(!�&���!�'"���� /
*(��2����B/��&���� ����*���!�������'!��%

*Sanctus (Helig)
	������������"����!(���(�����'!���!����&')��� ����������%
��!����!�*��!�,!���!�������'!��)3������%�1<=%

FFFFF 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
9�����&')����!��!����&� ���"����������������������%����& �����%�68?%

LLLLL 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.”

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.

FFFFF Amen.
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17. Herrens bön
9�����"����������/����& ���%�6;7%
�����"������"���&������*�2�������#����%�1>1%

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.

18. Pax (Herrens frid)
��!���*�,��)����������"��������++�����!���� ��� ����"��%�	������������ ���$
�������!#3!������ �)����������&')�������!%�,%�B	�� B�������B�� ����� B%

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

*19. Agnus Dei (O Guds Lamm)
�� ���)3�����"�����!������#�3!��#�� �!%���!����!�*��!�,!���!�������������$)3����
�%�1>6%

FFFFF 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
����"��������!%�,%:

LLLLL Kom, bordet är dukat!
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Kommunionen
�� ���"&�����&����"�������)��+�����(�������������������"%

9�� �!��! ������� �&� ��:

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

��!!*�� ����!���"����*���:�����%

5���!��! ������� �&� ��:

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

��!!*�� ����!���"����*���:�����%

Slutord
�������!&� ���)����!!���!��!�'"����!!*�� �"�������*���C&')�+��'�����+(�"�� ���$
#&� �!D%���'"�������#�����-�&���!�80.�"��������(���*�����!�� ��!3�!�� %

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

FFFFF Amen.

eller

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

FFFFF Amen.

21. Tacksägelsebön
�++���������!����#��/�#�����&')��������������������"����������������������%�9�$
�������'�!�!�&���&������&�� ������#��/��%�66<%
�&��!�'"�������#���"�������&'"�(���*�� �����+�����-!%�,%�+�#%�880:0/�=E�886:�0/�8/
;E�88;:0A8E�88?:0A1E�88>:0A1.%
��!����!�*��!�'"�������#������%�1>;%
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LLLLL 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.

FFFFF Amen.

IV Avslutning
22. Benedicamus (Lovprisning)


������������!����+������&��!�'"�������#���-�&���!�80.��!�������� �!!���&$
���!%
�� ������!�!� ���-��(��&')��� ���"&�� ����.�����!!���&*+������������ ����+����
���+����#&"��%�9��� �'������!�������� ��(�� &')��� � �"��!&�� ������ "*����$
�� �!����!�!����+(�"��!!���������%
&*+����������"���&'"�(�*��������&*+����%

SSSSS Låt oss tacka Herren.
*FFFFF Herre, vi tackar dig. Halleluja.

�� ������!�!� ���-��(��&')��� ���"&�� ����.:

SSSSS Låt oss tacka Herren.
*FFFFF Herre, vi tackar dig.

eller

SSSSS Låt oss tacka Herren. Halleluja.
*FFFFF Herren vill vi tacka. Halleluja.

*23. 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
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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.

FFFFF Amen.

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

24. Avslutande musik
4����/�"���(������������!�����!������"%
�� �������"���"�������)���!�(���+�&'����&�/��&��������������
"��������!������!���%


