MÄSSA
med några få

1. Inledande musik
2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.

3. Syndabekännelse, avlösning och tacksägelsebön
F Vi bekänner inför dig, helige Gud
att vi ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
L Må Gud, den allsmäktige, förlåta oss alla synder
och föra oss till det eviga livet.
F Amen.
F Gud, vår Far.
Vi tackar dig för att du genom din Son Jesus Kristus
har öppnat vägen till ditt rike
och att vi får leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek. Amen.

4. Psaltarpsalm

5. Kyrie, Gloria och Laudamus
F Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
L Ära vare Gud i höjden
F och frid på jorden bland människor som han älskar.
Laudamus, eller annan psalm, sjungs om möjligt

Gud, vår Gud, vi tackar dig,
lovar dig och tillber dig,
Fader, konung, allmakts Gud,
i din himmel, här bland oss.
Jesus Kristus, Faderns Son,
du Guds Lamm som bär vår synd,
för vår talan, hör vår bön,
Herre, se till oss i nåd!
Ensam helig är Guds Son,
Kristus, lovad vare du,
i Guds Andes klara ljus,
i Guds Faderns härlighet.

6. Dagens bön

7. Första läsningen
Läsningen avslutas med ”Så lyder Herrens ord”

F Gud, vi tackar dig

8. Andra läsningen
Läsningen avslutas med ”Så lyder Herrens ord”

F Gud, vi tackar dig

9. Dagens psalm
10. Evangelium och predikan
Evangelieläsningen avslutas med: ”Så lyder det heliga evangeliet”
F Kristus vi lovar dig

11. Trosbekännelse
12. Kyrkans förbön
13. Psalm
Under psalmen insamlas kollekten.

14. Nattvardsliturgin
L Himmelske Far.
Allt har du gjort väl.
I din kärlek sände du din Son…
… Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
F Himmelske Far.
Ge oss din heliga Ande,
så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.
Förena oss med honom och med varandra.
Låt oss bli en enda kropp,
ett enda levande offer i Kristus.
Vi tackar dig för din rika gåva. Amen.

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 i dag 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.

Fridshälsning
Gudstjänstfirarna kan önska varandra Guds Frid

Agnus Dei
F O Guds Lamm, som bär all världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär all världens synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär all världens synder, giv oss din frid

15. Kommunionen
Nattvarden delas ut

16. Slutord, tacksägelsebön och avslutning
L Prästens slutord
F Himmelske Far.
Vi tackar dig för nattvardens rika gåva
som har stärkt vår tro på dig.
Förena oss i kärlek till varandra
och bevara hoppet om det eviga livet hos oss.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull. Amen.
L Låt oss tacka Herren.
F Herre, vi tackar dig. Halleluja.

Herrens Välsignelse
L Herren välsignar er/oss …
F Amen

17. Avslutande musik

