HÖGMÄSSA

TREFALDIGHETSTIDEN 2
14 söndagen efter Trefaldighet till Domsöndagen

K LO C K R I N G N I N G
* PSALM
INLEDNINGSORD

Alla
Gud är alltings ursprung och mål, skapar och omsluter världen 		
		
med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna, därför ber och
		bekänner vi:

B Ö N O M F Ö R L ÅT E L S E

Alla
Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många
		
sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i
		
barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har
		brutit.

F Ö R L ÅT E L S E O R D

Gud visar barmhärtighet genom Jesus Kristus och förlåter dig genom prästens ord.
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TA C K B Ö N
Alla
		
		

Tack, Gud, för att du möter oss med
förlåtelse och ger oss kraft att leva.
I Jesu namn. Amen.

KRISTUSROP (Kyrie)
Kristusrop 5: C2

Präst
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* ÄR A (Gloria)
Präst
		

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor
som Gud älskar.
Lovsång 11: C1
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DAGENS BÖN
Läsare
Alla		

Kristus är mitt ibland oss.
I hans namn vill vi be.

G A M M A LT E S TA M E N T L I G L Ä S N I N G
Textläsaren avslutar med orden:

Läsare
Alla		

Så lyder Guds/Herrens ord
Gud, vi tackar dig

P S A LTA R P S A L M
EPISTELL ÄSNING
Textläsaren avslutar med orden:

Läsare
Alla		

PSALM

Så lyder Guds/Herrens ord
Gud, vi tackar dig

När evangelieprocessionen börjar gå
ställer sig församlingen upp.
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* E VA N G E L I U M
Textläsaren inleder med orden:

P/D		
		

Öppna era hjärtan till Gud och hör dagens heliga
evangelium. Så står det skrivet i...

Efter evangelieläsningen:

P/D		
Alla		

Så lyder det heliga evangeliet
Lovad vare du, Kristus

* HALLELUJAROP
Alla
Hallelujarop 3
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PREDIK AN
* T R O S B E K Ä N N E L S E N ( C re d o )

Alla		
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
		
himmelens och jordens skapare.
		
		
Vi tror ock på Jesus Kristus,hans enfödde Son, vår Herre,
		
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
		
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
		
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån
		
de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud
		
Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande
		och döda.
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Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de
heligas samfund, syndernas förlåtelse,de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

PSALM
KYRK ANS FÖRBÖN
Som bönesvar används

Läsare
Alla		

Tack för att Du hör vår bön...
...och möter oss med kärlek.

eller
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PSALM
* LOVSÄGELSEN (Sursum corda) & PREFATIONEN
Lovsägelsens inledning 1:C1

Präst

Alla

Alla
Prefationen fortsätter...
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Präst

* HELIG (Sanctus)
Helig 2:C1

Alla
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* N AT T VA R D S B Ö N

Präst		
...
		
		
Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det
		
och gav åt lärjungarna och sade: Tag och ät. Detta är min kropp
		
som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.
		
		
		
		

Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom 		
mitt blod, som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.		
Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

		...trons mysterium.

10

Alla		
		

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

Präst		

...

* HERRENS BÖN (Pater noster)
Alla		
		
		
		
		
		

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.

* B RÖ D S B RY T E L S E N ( Fra c t i o )
Präst		
Alla		
		

Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp.
Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del
av ett och samma bröd.

* FRIDSHÄLSNINGEN (Pax)
Präst		

Herrens/Jesu Kristi frid vare med er. / Frid åt er alla

Fridshälsning kan utväxlas till exempel genom handslag med orden:

Alla		

Herrens frid. / Kristi frid. / Frid vare med dig.
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* O GUDS L AMM (Angus Dei)
O Guds Lamm 3:C1

Alla
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* KO M M U N I O N E N ( Co m m u n i o )
Präst		

Kom, allt är tillrett.

Efter varje duklag, eller när alla kommunikanter tagit emot nattvardsgåvorna, säger prästen:

Präst		
Alla		
Präst		

Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus.
Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Låt oss gå i Herrens/Jesu Kristi frid.

B Ö N E F T E R KO M M U N I O N E N

Alla		
O Gud, tack för dina gåvor,
		
din kärlek, din förlåtelse, din närhet. 			
		
Tack för att vi får gå från denna nattvard
		
med din Son i våra hjärtan.
		
Hjälp oss att bära hans kärlek vidare.
		
Din är makten och äran i evighet.
		Amen.
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* PSALM
* VÄ L S I G N E L S E N
SÄNDNINGSORD
P/D		
Alla		

Gud skapar världen
och vill att vi skall leva.

P/D		
Alla		

Gud älskar världen
och fyller oss med kärlek.

P/D		
Alla		

Gud förnyar världen
och ger oss en framtid och ett hopp.

POSTLUDIUM

Utgångsproccesion kan förekomma.
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Flera av söndagarna under den senare delen av trefaldighetstiden bjuder in till eftertanke.
Att reflektera över livet och dess alla ingredienser med all glädje och tidvis sorg, lust som nöd,
omtanke som ödmjukhet. Höstens skiftningar märker vi av i naturen och även i kyrkoåret finns en
skiftning. Liksom naturen förändras och sakta vandrar mot sitt avslut vandrar söndagarna mot
den sista dagens morgon, den yttersta tiden. Så kan det också vara med oss människor. Vi inser
att livet är ändligt, det finns ett slut och det finns också ett slut för vår verklighet.
Domsöndagen som avslutar kyrkoåret talar om Kristi återkomst. Dagen då all väntan är
fullbordad. Dagen då allting vänds rätt igen efter Guds vilja. Det är en segerdag då allting
orättfärdigt utplånas.

Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig,
han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet.”
Joh 5:24
											

Du vet väl att du
kan swisha kollekten!
123 555 85 80
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