Dopet

F r å g o r o c h s va r

Dopet – frågor och svar

Är du vuxen och önskar bli döpt
eller vill du låta ditt barn döpas?

Om svaret är ja, dyker det ofta upp många nya frågor. Detta
häfte ger enkla svar på några vanliga frågor. Kanske väcker en
del av svaren nya frågetecken. I dopsamtal med prästen/diakonen har du chansen att samtala om dina funderingar.
Innan du sätter igång att studera frågorna och svaren, vill
kyrkan gratulera dig som tänker på möjligheten att bli kristen.
Du har en chans att göra en spännande upptäcktsfärd. Den
katolska tron i hela dess rikedom är en aldrig sinande källa till
glädje när den levs i vardagen. Dopet är ett avgörande steg och
innebär en ny orientering i livet.
Kyrkan välkomnar er som tänker döpa ert barn. Ni har fått
ta emot en underbar gåva som för med sig en stor glädje och ett
stort ansvar. Er kärlek till barnet är en del av Guds kärlek. I dopet blir ert barn Guds barn på ett särskilt sätt. Kyrkan, hennes/
hans nya familj, vill stödja er när ni uppfostrar ert barn.
Kyrkan gläder sig över alla som genom dopet blir kristna
och innesluter dem i sin förbön.
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1. Varför skall man döpa?
Svaret är enkelt: Jesus vill att man skall döpa och
undervisa (Matteus 28:19). Gud älskar människan
och vill henne det allra bästa. Dopet är hans stora
gåva till människan som är född i en värld och i
ett tillstånd som förlorat den ursprungliga renheten och gemenskapen med Gud. Dopet renar från
synden och människan föds av Guds helige Ande
till ett nytt liv. Den döpte – både vuxna och barn
– är nu Guds barn och medlem i Guds familj,
kyrkan. Den döpte får leva hela sitt liv helt nära
Jesus Kristus. Hon/han får en uppgift: att med sitt
liv vittna om Kristi kärlek. Det eviga livet får sin
början vid dopet. Dopet bör därför inte skjutas
upp utan tunga skäl. Mer om dopets rika nåd kan
du läsa under rubriken Några dopsymboler sidan 18.

2. Hur döper man?
Prästen (dopförrättaren) sänker dopkandidaten
ned i vatten eller häller vatten över hennes/ hans
huvud tre gånger med orden: ”N, jag döper dig
i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.”
I vanliga fall är det prästen eller diakonen som
döper. I dödsfara kan vem som helst döpa, även
den som inte själv är döpt. Det som krävs är den
rätta avsikten.

Dop enligt
melkitisk-katolsk rit.

”Gud älskar er…”
1 Thess 1:4
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3. Hur förbereder man sig inför dopet?
Inför dopet av ett barn är det viktigt att träffa prästen eller diakonen
två eller tre gånger. Samtal med prästen/diakonen ger ett bra tillfälle
att fördjupa sig i sin tro. Man planerar dopgudstjänsten tillsammans så att alla förstår vad som skall hända och vilka förpliktelser
föräldrarna och faddrarna har efter dopet. En dopgudstjänst som
är planerad tillsammans brukar bli mer givande och meningsfull
för alla. Några församlingar ordnar kurser som flera föräldrar och
faddrar kan delta i tillsammans.
Äldre barns och ungdomars förberedelse sker oftast i samband med församlingens trosundervisning. För vuxna finns det en
särskild förberedelse för vuxendop även kallad vuxenkatekumenat.
Kontakta församlingen för att veta mer.

4. Vad förväntas
av föräldrarna?
Barndopet förutsätter att barnet får
veta varför det är döpt. Det är viktigt
att barnet lär sig be i familjen och
tidigt kan känna sig hemma i kyrkan
och dess gudstjänstliv. Barnen med
sina kluriga och oväntade frågor är
en utmaning. Föräldrarna får möjligheten att tillsammans med barnen
upptäcka och växa i tron. Faddrarna
och församlingen stödjer dem i detta.
Föräldrarna förväntas se till att barnet
deltar i församlingens undervisning
som förbereder till den första heliga
kommunionen och konfirmationen.
Församlingarna börjar med trosundervisningen samma höst som
barnet börjar skolan. Kontakta församlingen i god tid.
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5. Vem får vara fadder?

En fadder skall vara en döpt och konfirmerad katolik. Hon/han ska
ha fyllt 16 år. Faddern skall vara en person som har förmågan och
viljan att hjälpa den döpte att växa som katolik. Man kan ha upp till
två faddrar. Det är fint att välja en kvinna och en man. Barnets mor
och far får inte vara faddrar. En ortodox kristen kan vara en fadder
om barnet kan få en katolsk uppfostran. En döpt medlem av en annan kristen kyrka kan tjänstgöra som dopvittne.

6. Vilka uppgifter har
faddern /faddrarna?
Vid småbarnsdop är det fadderns och föräldrarnas uppgift att bekänna kyrkans tro i stället för
barnet. Faddern hjälper till att barnet kan växa i
tron. Hon/han är en ledsagare i det kristna livet
och ett gott exempel. Det är viktigt att faddern
ber för barnet och håller kontakten.

Vad kan en fadder göra?

Några exempel: Att skicka en hälsning på årsdagen av dopet.
Att berätta om Jesus och Maria. Att vara beredd att lyssna och
samtala med fadderbarnet. Att göra sällskap med familjen i
mässan och erbjuda sin hjälp om barnet blir oroligt. Att påminna familjen om församlingens trosundervisning. Att vara
med vid barnets första kommunion och konfirmation.

Även vuxna som skall bli döpta behöver en fadder. Dopet är bara
början. Den döpte behöver fortfarande stöd i sitt fortsatta kristna
liv för att tron skall växa. Faddern kan fungera som en samtalspartner och visa hur man kan leva sin tro i vardagen. Det är bra
om faddrarna kan bli engagerade redan under tiden då den vuxne
förbereder sig för dopet.
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7. Är dopet nödvändigt för frälsningen?
Dopet är nödvändigt för frälsningen för dem vilka evangeliet har förkunnats för och som har haft möjligheten att be om detta sakrament. Kyrkan vägrar aldrig att döpa en människa fast dopet i vissa fall skjuts upp.
Denna princip är grunden, men Gud är inte bunden till dopet. Kyrkan
lever i hoppet om att odöpta barn tas emot av Jesus som sagt: ”Låt barnen
komma till mig och hindra dem inte” (Mk 10:14).
Vad händer med de miljarder av människor som inte har hört om
Kristus? Katolska kyrkans katekes slår fast: ”Varje människa som söker
sanningen och gör Guds vilja så som hon känner den kan bli frälst”. Gud
vill att varje människa ska bli räddad, Jesus Kristus har dött och uppstått
för alla.

8. Varför döps barn i katolska kyrkan?
Att döpa barn är en gammal tradition i kyrkan. Det lilla barnet har inte
begått några synder men föds in i en värld och ett tillstånd som förlorat
den ursprungliga renheten och gemenskapen med Gud. Dopet återställer
denna gemenskap. Dopet ger ett löfte om ett evigt liv. Vid barndop blir det
särskilt tydligt att Guds kärlek alltid kommer först.
En invändning mot barndopet är att människan borde själv få bestämma
om hon vill bli kristen eller inte. Ett litet barn har inte förmågan att välja.
Hon växer upp i ett sammanhang och omgivningen påverkar hennes personlighet. Om barnet inte får växa upp som kristen blir hon något annat.
Tomrummet fylls alltid med något. Man kan vända på det hela och fråga:
skulle kristna föräldrar kunna välja att inte döpa sitt barn? De vill ju ge det
bästa till henne/honom. Ett barn som är döpt och har fått undervisning
i katolsk tro kan senare välja att säga ”ja” till sitt dop och bekänna sin tro
när hon/han konfirmeras. Endast den som vet vad kristen tro betyder kan
då ta ställning.
Orientaliska katoliker konfirmeras redan vid dopet. I stället för konfirmation är det möjligt för dem att vara med om förnyelse av doplöften och
konfirmationens nåd.
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9. Hur gammalt skall barnet vara för
att kunna döpas?
Barn skall döpas under de första levnadsveckorna. Om barnet är
svårt sjukt ska det döpas på en gång. I dödsfara kan vem som helst
döpa barnet (se fråga nummer 2). Det finns för övrigt ingen övre
åldersgräns för dopet.

10. Kan en vuxen
bli döpt i katolska
kyrkan?
Alla människor som inte redan är
döpta kan ta emot dopet. Äldre
barn, unga och vuxna skall undervisas i katolsk tro innan dopet.

11. Jag är ensamstående med
barn. Kan mina barn döpas?
Att du är ensamstående är inget hinder för ditt barns dop. Om du
är katolik och vill att dina barn skall växa upp som katoliker, kan
dina barn döpas.

12. Vi är inte gifta utan lever i ett sambo
förhållande. Kan vårt barn döpas?
Ja, om man vill ge barnet möjligheten att växa upp som kristen.
Detta behöver ni samtala om med prästen/diakonen. I samband
med dopsamtal med prästen/diakonen kommer frågan om äktenskap upp. Barnets födelse och dop blir för många ett naturligt
tillfälle att ingå äktenskap.
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13. Kan barnet döpas när föräld
rarna inte är överens?
Som katolik i ett katolskt äktenskap har man lovat att
barnet skall döpas och uppfostras enligt katolsk tro. Om
föräldrarna har ingått katolskt äktenskap betyder det att de
i princip är överens om detta. Enligt kyrkolagen räcker det
att en av vårdnadshavarna vill att barnet skall döpas. I en
konfliktsituation är det bra att vända sig till församlingen
och tala med prästen. Många
gånger kan en tillfällig lösning
vara att skjuta upp dopet. Det
betyder inte att kyrkan överger
föräldrarna och barnet. De är
inneslutna i kyrkans förbön.

14. Kostar dopet något?
Dopet kostar ingenting, kyrkan tar inte betalt för sakramenten. Men däremot kan det finnas kostnader till exempel för dopljuset, blommor och för kyrkomusikern.

15. Skall man vara inskriven i nå
gon katolsk församling i Sverige
för att kunna döpa sitt barn?
Som katolik i Sverige behöver man vara skriven i en katolsk
församling. En vuxen katolik betalar 1 % av sin inkomst
som kyrkoavgift. Du kan se detta på din skattedeklarationsblankett. Där kan du även se om du råkar vara medlem i
Svenska kyrkan. Då måste du begära utträde ur Svenska
kyrkan. Man kan inte vara medlem både i Romersk katolska kyrkan och Svenska kyrkan eller ett annat kristet
samfund. Föräldrar och faddrar som inte finns i församlingsregistret blir inskrivna i sin församling. För mer info se
www.katolskakyrkan.se.
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16. Vilka intyg behöver man skaffa?
»» Personbevis för den som skall döpas
www.skatteverket.se.
»» Faddrarna skall kunna styrka att de är inskrivna i någon
katolsk församling i Sverige.
»» Om faddrarna bor i utlandet, skall dop och konfirmationsintyg från dop- eller hemförsamlingen skaffas.

17. Jag är döpt i en annan kristen
kyrka. Måste jag döpas om för att
bli katolik?
Nej, du skall inte döpas om. Om du är döpt med vatten
i Faderns, Sonens och Den helige Andes namn är dopet
giltigt.

18. Kan man döpa barnet i en annan
församling än den jag tillhör?
Dopet skall i första hand ske i den katolska församling
där man bor. Det är meningen att den döpte skall växa in
i den lokala församlingen. Av samma skäl skall man inte
döpa i hemmet. Av särskilda skäl kan dopet ske i en annan
församling.

”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna.
Bulta, så skall dörren öppnas.”
Matteus 7:7
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19. Får man ha egna sånger och dikter
vid dopgudstjänsten?
Det varierar från en församling till en annan. I flera församlingar
har man följande praxis:
Föräldrarna kan välja bibeltexter och psalmer. Man kan ta
med barnets eller familjens helgonnamn i helgonlitanian.
Familjen, faddrarna och vännerna kan vara aktiva vid dopgudstjänsten på flera sätt, de kan till exempel läsa texter.

Hur man än gör är det samtidigt viktigt att komma ihåg att dopet
inte är en privat familjefest. Dopgudstjänsten handlar om människans djupaste identitet, hennes relation till Gud och hennes plats i
kyrkans gemenskap. Tillsammans med prästen/diakonen kan man
komma fram till vad som passar in i dopgudstjänsten. Tänk på att
det också finns möjlighet att lyssna till familjens och vänners dikter
vid dopfesten efteråt. Om möjligt är det fint att flera barn döps vid
samma gudstjänst. Dopet kan också ske i samband med söndagsmässan.

20. Bland gästerna finns några som inte
kan svenska. Kan man göra något så att
de inte känner sig utanför?
Tala med prästen/diakonen om detta. Det är fint om man läser en
del av texterna eller sjunger en psalm på ett annat språk så att alla
kan känna tillhörighet. Ibland kan det finnas möjlighet att ha en hel
dopgudstjänst på ett annat språk än svenska.
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21. Vem får hålla barnet vid själva dopet?
Det vanliga är att en av föräldrarna bär fram barnet, eftersom de
har huvudansvaret för barnets kristna fostran.

22. Behöver man tänka på vilka kläder
man har på sig i kyrkan?
Dopbarnet brukar bära en vit dopklädnad. Det är klokt att prova
den så att den inte blivit för liten. Angående vuxna kan man ge råd:
det är Gud och den som skall döpas som är huvudpersoner i dopgudstjänsten. Dopet är en glad högtid och klädseln anpassas till det.
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23. Vad gör man om dopbarnet
gråter väldigt mycket?
Detta kan du ta upp med prästen/diakonen. Du
ser till att barnet är torrt innan gudstjänsten och
att det inte är hungrigt. Det går säker bra att gå
lite runt med barnet om hon/han brukar bli lugnare på det viset. En napp och kanske en flaska
vätska kan vara bra att ha till hands. Det viktiga
är att du själv behåller lugnet om barnet gråter.
Tänk på att barnets gråt inte är ett misslyckande.

24. Vem kontaktar jag om jag
vill boka tid för dop?
Innan man bestämmer tid för dop behöver ni
träffa prästen/diakonen för dopsamtal. Kontakta
din församling. Många församlingar har bra
hemsidor med öppettider och viktiga telefonnummer. På stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se kan du hitta din församling.

25. Jag vet inte mycket om den
katolska tron. Hur kan jag
få veta mer?
Du kan alltid vända dig till din församling och
få veta mer. Några församlingar har särskilda
kurser i katolska tron för vuxna. Var inte rädd
för att fråga!
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Några dopsymboler
Korsets tecken tecknas på pannan. Det är
Jesus Kristus själv som märker med sitt sigill
den som skall tillhöra honom. Barnet (eller
den vuxna) skall bli hans. Korsets tecken
påminner om vad Jesus har gjort för oss, det
är ett tecken på hans kärlek.
Vatten är nödvändigt för livet. Vattnet
används i det dagliga livet för att tvätta. I dopets bad renas man från all synd. Dopvattnet
ger oss liv: i dopet förenas vi med Kristi död
och uppståndelse, som är källan till det eviga
livet. Det nya livet är som ett litet frö som
sedan skall växa fram och mogna.
Krisma är en doftande blandning av olja
och balsam som biskopen välsignat under
stilla veckan. I Gamla testamentet läser vi att
kungar, präster och profeter smordes till sin
uppgift. Ordet Kristus betyder den Smorde.
Jesus Kristus är konung, präst och profet.
När den döpte smörjs med krisma får hon/
han en uppgift att med hela sitt liv vittna om
Kristi kärlek. Det är en uppgift för konungar,
präster och profeter. Smörjelsen betyder att
den helige Ande skänks till den nydöpte. Den
helige Ande är hjälparen som hjälper kristna
att växa i sin uppgift. Den helige Ande fyller
en med Guds kärlek, kraft och liv. Den döpte
blir mer och mer lik Jesus.
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Den vita dopklädnaden/
dopklänningen Omedelbart efter att dopet har ägt rum ikläds den nydöpte den vita
klädnaden. Det bli tydligt att den döpte är en
ny skapelse och har iklätt sig Kristus. Barnets
dopklänning är för lång: det är meningen att
den döpte skall växa, dopet är bara början på
ett helt liv med Jesus.

Dopljuset påminner om att vi är döpta till
Jesus Kristus som är världens ljus. Trons ljus
leder Guds vänner genom livet. Dopljuset
kan tändas vid första kommunionen, konfirmationen och på dopdagen eller födelse
dagen.

”Effata – öppna dig!” Prästen (eller
diakonen) säger dessa ord och rör den döptes
öron och mun. Man ber att den döpte skall
bli öppen för att höra Guds röst och kan
bekänna sin tro.
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Ordning vid dop av ett barn – översikt
1. Välkomsthälsning
vid kyrkporten
»» Frågorna till föräldrarna:
Vilket namn har ni gett ert barn?
Vad önskar ni av Guds kyrka för N.?
»» Frågan om föräldrarna vill uppfostra
barnet i den kristna tron.
»» Frågan till faddrarna: Är ni beredda att
hjälpa föräldrarna i denna uppgift?
»» Korsets tecken

2. I kyrkan
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Läsningar ur Bibeln
Predikan
Förböner
Helgonlitania
Bön om befrielse från ondskans makt
Handpåläggningen

4. Avslutning
framför altaret
»» Herrens bön
»» Välsignelsen
»» Bön inför Guds moder Maria
(frivilligt)

3. Vid dopfunten
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Välsignelse av dopvattnet
Avsägelse och trosbekännelse
Dopet
Smörjelse med krisma
Den vita klädnaden
Dopljuset
Effata – Öppna dig
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Dopets sakrament – ritualet
Välkomsthälsning

Ordets Liturgi

Prästen/diakonen inleder gudstjänsten vid kyrkporten med en hälsning och med att fråga:
O. Vilket namn har ni gett ert barn?
Föräldrarna svarar:
N.
O. Vad önskar ni av Guds kyrka för N.?
Föräldrarna svarar:
Dopet.
O. Är ni medvetna om att detta förpliktar er att
fostra N. i den kristna tron, så att han/hon håller
Guds bud och älskar Herren och sin nästa, så som
Kristus har lärt oss?
Föräldrarna svarar:
Ja.
Till faddern/faddrarna:
O. Är du (ni) beredd (a) att hjälpa N:s föräldrar i
denna uppgift?
Faddern/faddrarna svarar:
Ja.
Prästen/diakonen vänder sig mot barnet och säger:
O. N., med stor glädje tar Guds kyrka emot dig. I
kyrkans namn tecknar jag dig med korsets tecken,
som är Kristi, vår Frälsares, tecken. Efter mig skall
dina föräldrar (och dina faddrar) teckna dig med
detta korsets tecken.
Prästen/diakonen gör korstecknet på barnets
panna. Därefter uppmanar han föräldrarna och
faddrarna – om så är lämpligt – att göra detsamma. Man går därefter in i kyrkan.

En eller två texter ur Bibeln läses, förutom evangeliet. Mellan läsningarna kan en responsoriepsalm
sjungas/läsas. Man kan också sjunga Halleluja (i
fastan annan lovsång).
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Kort doptal
Förböner
O. Kära vänner, låt oss be för N., som får ta emot
dopets nåd. Låt oss också be för hans/hennes föräldrar, för faddrarna, för alla kristna och för alla
våra medmänniskor.
L. Herre Jesus Kristus, du har uppstått från de
döda för att ge oss det nya livet. Låt N. födas på
nytt i dopets sakrament och inlemmas i din kyrka.
Vi ber dig:
A. Herre hör vår bön.
L. Gör N. genom dopet och konfirmationen till en
trogen lärjunge och till ett vittne om ditt evangelium. Vi ber dig:
A. Herre, hör vår bön.
L. Låt honom/henne genom ett helgat liv en gång
nå fram till himlens glädje. Vi ber dig:
A. Herre, hör vår bön.
L. Låt hans/hennes föräldrar och faddrar vara
levande föredömen i tron. Vi ber dig:
A. Herre, hör vår bön.
L. Håll din skyddande hand över denna familj och
bevara den i din kärlek. Vi ber dig:
A. Herre, hör vår bön.
L. Låt alla människor finna dig, och förnya i oss
alla dag för dag den nåd vi fått i dopet. Vi ber dig:
A. Herre, hör vår bön.

Man kan också formulera andra förböner.

Ande.

Helgonlitania
Prästen/diakonen uppmanar de närvarande att
be om helgonens förbön. Genom dopet blir barnet
medlem av ”de heligas gemenskap”, den stora
kristna familjen genom alla tider.
Heliga Maria, Guds moder, bed för oss.
Helige Josef, bed för oss.
Helige Johannes döparen, bed för oss.
Heliga Petrus och Paulus, bed för oss.
Helige Ansgar, bed för oss.
Heliga Birgitta, bed för oss.
Helige Erik, bed för oss.
Även andra helgon, främst helgon vars namn
barnet bär men även församlingens och ortens
skyddshelgon, kan åkallas. Litanian avslutas så:
Alla Guds helgon, bed för oss.

Välsignelse av dopvattnet
Utanför påsktiden välsignas dopvattnet med nedanstående bön.
O. Välsignad är du, Gud, evige Fader, som har
skapat vattnet för att rena och ge oss liv.
A. Välsignad är Gud.
O. Välsignad är du, Guds enfödde Son, Jesus
Kristus. Ur din öppnade sida flöt blod och vatten,
för att kyrkan skulle födas genom din död och
uppståndelse.
A. Välsignad är Gud.
O. Välsignad är du, Gud helige Ande, som smorde
Kristus vid hans dop i Jordans flöde, för att vi
skulle födas i vatten och helig Ande.
A. Välsignad är Gud.
O. Herre, vår ende Fader, var oss nära och helga
detta vatten, som du har skapat. Låt människor
här renas från synden och upptas till dina barn.
A. Herre, hör vår bön.
O. Helga detta vatten, som du har skapat, och låt
dem som döps till Kristi död och uppståndelse,
danas till en avbild av din Son.
A. Herre, hör vår bön.
Officianten vidrör vattnet med sin högra hand och
fortsätter:
O. Helga detta vatten, som du har skapat, och låt
dem som du har utvalt födas på nytt i helig Ande
och räknas till ditt egendomsfolk. Din är äran,
genom Jesus Kristus, nu och i evighet.
A. Amen.
Om dopvattnet redan tidigare är välsignat, utelämnas ”Herre, vår ende Fader…” och de två följande
bönerna och officianten säger i stället:
O. Herre, vår Gud, låt N., som du har kallat till
dopets bad, födas på nytt genom detta helgade
vatten, leva i trons gemenskap med din kyrka och
få det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Bön om befrielse från ondskans makt
O. Allsmäktige Gud, du som sände din Son till
världen för att beröva Satan, den onde anden,
hans makt, rädda människan från mörkrets välde
och för henne in i ljusets underbara rike, vi ber
dig ödmjukt: lös detta barn från ursyndens skuld
och gör det till ett tempel för din härlighet och en
boning för den helige Ande. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.
A. Amen.
O. Må Kristus, vår Frälsare, skydda dig med sin
kraft, han som lever och råder i evighet.
A. Amen.
Prästen/diakonen lägger sin hand på barnets huvud, utan att säga något.

Dopakten
Alla beger sig till den plats där dopet skall äga rum.
O. Låt oss be att Herren Gud allsmäktig låter detta
barn födas till det nya livet genom vatten och helig
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A. Amen.

Avsägelse och trosbekännelse
Prästen/diakonen vänder sig till föräldrarna och
faddrarna och säger:
O. Kära föräldrar och faddrar. I dopets sakrament
kommer detta barn att av Guds kärlek ta emot det
nya livet genom vatten och helig Ande. Fostra honom/henne i den kristna tron så att det gudomliga
livet i honom/henne bevaras från syndens smitta
och växer till dag för dag. Om ni alltså vägleds av
er egen tro och besinnar ert eget dop, och om ni är
beredda att åta er denna uppgift, så uppmanar jag
er att ta avstånd från synden och bekänna er tro
på Kristus Jesus, den tro som är kyrkans tro och i
vilken detta barn skall döpas.
O. Tar ni avstånd från synden för att leva i Guds
barns frihet?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
O. Tar ni avstånd från ondskans lockelser, så att
synden inte kan behärska er?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
O. Tar ni avstånd från djävulen, som är syndens
upphov och furste?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
O. Tror ni på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
O. Tror ni på Jesus Kristus, hans ende Son, vår
Herre, som föddes av jungfrun Maria, led, dog
och begravdes, som uppstod från de döda och
sitter på Faderns högra sida?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
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O. Tror ni på den helige Ande, den heliga katolska
kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
O. Detta är vår tro, detta är kyrkans tro, som vi
med glädje och stolthet bekänner i Kristus Jesus,
vår Herre.

Dopet
O. Vill ni alltså att N. blir döpt i kyrkans tro, i den
tro som vi nyss tillsammans har bekänt?
Föräldrarna och faddrarna svarar:
Ja.
Barnet döps med nedsänkning eller begjutning tre
gånger, med orden:
O. N., jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den helige Andes namn.
Smörjelse med krisma
O. Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi Fader,
som har befriat dig från syndens välde och låtit
dig födas på nytt av vatten och helig Ande, han
smörjer dig med frälsningens krisma, så att du,
som nu hör till hans folk, för evigt förblir en lem i
Kristus, vår präst, profet och konung.
A. Amen.
Prästen/diakonen smörjer barnets hjässa med
krisma, utan att säga något.
Den vita klädnaden
O. N., du har blivit en ny skapelse och iklätt dig
Kristus. Denna vita klädnad är ett tecken på din
värdighet som Guds barn. Må de som står dig
nära hjälpa dig i ord och i handling, så att du kan
bevara den obefläckad och en gång få det eviga
livet.

A. Amen.
Man klär barnet i den vita dopklädnaden.

Dopljuset
Prästen/diakonen tar påskljuset och säger:
O. Ta emot Kristi ljus.
En av de närvarande (t ex fadern eller faddern)
tänder barnets ljus på påskljuset.
O. Till er, föräldrar eller faddrar, anförtros denna
brinnande låga, för att N. skall vandra i ljuset från
Kristus, förbli ett ljusets barn och hålla ut i tron, så
att han/hon, när Herren kommer, kan gå honom
till mötes med alla helgon i himlens hus.
Effata
Officianten vidrör barnets öron och mun och säger:
O. Effata! Öppna dig! Herren Jesus Kristus lät de
döva höra och de stumma tala. Må han snart låta
dig höra hans ord och med din mun bekänna
tron, Gud Fadern till pris och ära.
A. Amen.
Man återvänder till koret.

Avslutning
Prästern/diakonen ställer sig framför altaret och säger:

Herrens bön
O. Kära vänner! N. har genom dopet blivit född på
nytt. Han/hon kallas nu – och är verkligen – Guds
barn. När han/hon kommer till Herrens altare, tar
han/hon del i hans offermåltid, genom konfirmationens sakrament får han/hon ta emot den helige
Andes fullhet, och i hans kyrka får han/hon kalla
Gud sin Fader. Låt oss därför i barnaskapets Ande
som vi alla tagit emot, och på N.:s vägnar, tillsammans bedja så som Herren själv har lärt oss:
A. Fader vår…

Välsignelse
Prästen/diakonen välsignar modern, fadern och
alla närvarande.
O. Genom sin Son, född av jungfrun Maria, ger
Herren alla kristna mödrar glädje och låter hoppet
om evigt liv lysa över deras barn. Må Gud välsigna
dig, som nu får tacka Gud för ditt barn, så att du
tillsammans med honom/henne alltid prisar och
lovar Gud, i Kristus Jesus, vår Herre.
A. Amen.
O. Gud, vår Fader, skänker både jordiskt och
himmelskt liv. Må han välsigna dig och ge dig
förmåga att tillsammans med din hustru i ord och
föredöme bära det första vittnesbördet om vår tro,
i Kristus Jesus, vår Herre.
A. Amen.
O. Herren vår Gud, har låtit oss födas på nytt till
evigt liv. Må han välsigna er alla, så att ni alltid
och överallt är levande lemmar i hans folk. Må
han ge er alla sin frid i Kristus Jesus, vår Herre.
A. Amen.
O. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern, + och
Sonen och den helige Ande.
A. Amen.
Efter välsignelsen kan man sjunga en psalm eller
Marias lovsång (Magnificat, Cecilia 700). Föräldrarna kan, om de så vill, bära barnet till jungfru
Marias bild och be ”Var hälsad Maria” eller en tyst
bön om hennes beskydd.

Teckenförklaringar
A Alla
O Officiant (präst eller diakon)
L Lektor eller ledare
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Planering av dopgudstjänsten
Förslag på bibeltexter som skall läsas vid dopgudstjänsten:

En text ur Gamla testamentet
eller Nya testamentet
I Kor 12:12-13
Tit 3: 4-7
Rom 6:3-5
1 Petr 2:4-5, 9-10
2 Mos 17:3-7

Hes 36:24-28
Ef 4:1-6
Ps 23
Ps 27
Ps 34

Vi väljer följande text
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Texten läses av
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

En evangelietext
Mark 10:13-16
Matt 28:18-20
Joh 6:44-47
Matt 22:35-40

Mark1:9-11
Joh 3:1-6
Joh 7:37b-39a

Vi väljer följande evangelietext
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Texten läses av prästen/diakonen.

Psalmer och Förböner
Vi vill sjunga följande psalm /psalmer
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vi vill att namnet på följande skyddshelgon skall nämnas i
helgonlitanian.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Förbönerna läses av
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Man kan också formulera egna förböner, särskilt när ett eller flera barn läser förbönerna. Ibland kan det vara bra om
dopbarnets syskon kan nämns i förbönen.

Till dig som vill veta mer
Katolska kyrkans katekes
En omfattande sammanfattning av hela den katolska kyrkans lära både när det gäller tron och den kristna kyrkans praxis.

Oremus
Svensk katolsk bönbok. Dagliga böner, meditationer, tidegärden, kyrkoårets böner
osv. Sakramenten presenteras.

Cecilia
Katolsk gudstjänstbok. Innehåller sånger för hela kyrkoåret, mässans texter, responsoriepsalmer, prästens böner i alla söndagars mässor och en liturgisk kalender.
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Utgivning av
Katolska Pedagogiska Nämnden (www.kpn.se)
25 frågor och svar om katolsk tro
Kortfattade svar på vanliga frågor.
Rakt på sak om att vara katolik
De vanligaste frågorna om katolikers tro och liv. Missuppfattningar reds ut och får seriösa svar. Upplysande
och underhållande. (Gallagher/Henesy, Katolska
Pedagogiska Nämnden)
Katolsk tro
En småskriftserie på 27 delar om Kyrkans tro och liv.
Döpt – och sedan?
Stöd för föräldrarna för att växa i tron tillsammans
med barnen.
Baptised… what now?
How the parents can grow in faith together with their
children.
Min egen babybook
En vacker bok med tankar, dikter och böner. Sidor att
fylla på med fakta och minnen från barnets första år.
Catholicism
5 DVD (Robert Barron, Katolska Pedagogiska Nämnden, Katolska Utskottet för Evangelisation, Bilda)
Text: svenska, polska och norska

29

Internet
Katolska
Pedagogiska Nämnden
Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN)
är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag
att stödja och utveckla det pedagogiska
arbetet i de katolska församlingarna. En
huvuduppgift för KPN är utgivning av
undervisningsmaterial och anordnandet
av fortbildningskurser för kateketer och
ledare. På dess hemsida finns även filmer,
bland annat en video med titeln: Varför
ville du döpa ditt barn?
www.kpn.se

Respekt
En katolsk rörelse som arbetar för att
främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception till naturlig död.
www.respektlivet.nu

Newmaninstitutet
Kurser och seminarier i teologi, filosofi
och kultur.
www.newman.se

Katolskt uppslagsverk
www.newadvent.org

Tidskrifter

www.lillatherese.se
www.katolskbokhandel.com
www.veritasforlag.se
www.catholica.se

www.katolsktmagasin.se
www.signum.se

Vatikanens hemsida

c

med nyheter, alla katolska församlingar
i Sverige, katolska organisationer, skolor,
föreningar. Länkar till hemsidor med
anknytning till vår kyrka.
www.katolskakyrkan.se
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Bokhandlare & förlag:

Kristi dop av Mattia Petri (1613-1699), © Photo Scala, Florence

Bildkällor
Dop enligt melkitisk-katolsk rit sidan 4, foto Michel Louis.
Kyrkfönster sidan 12 hämtad från Maria i Rosengård kyrka i Malmö © Malgorzata Jarz.
Dopbilder sidorna 6, 7 och 11 från S:ta Eugenia kyrka, Stockholm, foto privat.
Sidorna 8-9 Vår Frus katolska församling i Täby, foto privat.
Sidorna 15, 16, 19 Vår Frus katolska församling i Täby, foto Carina Åkesson.
Dopfunt sidan 28 från Tysslinge kyrka i Örebro, foto Per Englund.
Illustrationer sidan 20-21, Rauha Navarro Marttinen.
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I detta häfte ges information om hur katolska kyrkan ser
på dopet. Du får veta hur man praktiskt går till väga om
du är intresserad av att genom dop bli kristen eller om
du önskar att döpa ditt barn.

