Högmässa
Allmän serie 1a – grön liturgisk färg
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Liturg
Församlingen
Försångare, förebedjare, textläsare
Församlingen står

I INLEDNING
INGÅNGSMUSIK

Vid procession står församlingen.

*INLEDNINGSPSALM
*INLEDANDE VÄLSIGNELSE
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INLEDNINGSORD
SYNDABEKÄNNELSE
Alternativ 1

F

Gud, vår Far
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot Hjälparen, den heliga Anden.

Alternativ 2

F

Himmelske Far.
Du har skapat oss för att leva i frihet,
men i våra liv finns så mycket som binder.
Du har gjort jorden rymlig och rik,
men vi gör varandra instängda och fattiga.
Ändå anar vi att livets rikedom och djup
kan förverkligas bara i gemenskapen med dig.
Därför ber vi: Befria oss från vår själviskhet
och förlåt oss vår tröghet att följa dina goda bud.

AVLÖSNING
F

Amen.

TACKBÖN
F

F

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp och förnya vår kärlek.
Amen.

[INTROITUS (Psaltarpsalm)]
KYRIE
S

Herre, Herre förbarma dig över oss.
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Kristus, Kristus förbarma dig över oss.

F

S
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Herre, Herre förbarma dig över oss.

*GLORIA

S

F

*TREENIGHETSPSALM
DAGENS BÖN
F

Amen.

II ORDET
FÖRSTA LÄSNINGEN
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.

SVAR
ANDRA LÄSNINGEN
S

Så lyder Herrens ord.

F

Gud, vi tackar dig.

DAGENS PSALM
*EVANGELIUM
Före evangeliet

F
Efter evangeliet

F

[PSALM ELLER ANNAN MUSIK]
PREDIKAN
*CREDO (Trosbekännelsen)
F

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.

[PSALM ELLER ANNAN MUSIK]
KYRKANS FÖRBÖN
Förbönsavsnitten avslutas med växelbönen
S
Herre, hör vår bön
F och låt vårt rop komma inför dig.

III NATTVARDEN
TILLREDELSEPSALM
Under psalmen samlas kollekten in och nattvardsbordet dukas.

PREFATION
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Sannerligen du ensam är värd --- Därför vill vi med änglarna
och alla heliga prisa ditt namn och tillbedjande sjunga:

*SANCTUS

F

BÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
L --- Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi
väntar på hans återkomst i härlighet.
F

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

L

--- Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet alltid och i evighet.
Amen.
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HERRENS BÖN
F

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
eller

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.

PAX (Herrens frid)
L

F

Gudstjänstdeltagarna utbyter fridshälsning genom att t.ex. vända sig
mot varandra, nicka/buga lätt med handen över hjärtat och säga
”Guds frid”.

*AGNUS DEI (O Guds lamm)

F

NATTVARDSMÅLTIDEN
Döpta barn får, om föräldrarna eller faddrarna så önskar, ta emot
nattvarden. Om du hellre vill bli välsignad sätter du handen på den
andra axeln. Brödet är glutenfritt och om du önskar kan du få
alkoholfritt vin. Efter måltiden får vi vara tysta en stund tills bordet
dukats av.

TACKBÖN
F

Amen.

IV AVSLUTNING
*LOVPSALM
*HERRENS VÄLSIGNELSE

F

POSTLUDIUM
Vid utgångsprocession står församlingen.

