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INLEDNING

Ingångspsalm		
Cecilia 338
Hälsningsord
Kardinalen:
Församlingen:

I Faderns och Sonens X och den helige Andes namn.
Amen.

Kardinalen:
Församlingen:

Frid vare med er.
Och med din ande.

Botakten
Kardinalen:

Bröder och systrar, låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så
att vi rätt kan fira de heliga mysterierna.
Alla:

Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina bröder och systrar, att jag
har syndat i tankar, ord, gärningar och underlåtelse, genom min skuld,
min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfrun Maria, alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, att be
för mig till Herren, vår Gud.
Kardinalen:

Gud allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före
oss till det eviga livet.
Församlingen:

Amen.

Herre, förbarma dig		
Kollektbön

Cecilia 523
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ORDETS LITURGI
Före första läsningen riktar kardinalen några ord till de församlade.

Första läsningen

1 Mos 11:1-9

Responsoriepsalm		
Cecilia 630/4
Kollektbön
Andra läsningen

2 Mos 19:3–8a, 16–20b

Responsoriepsalm		
Ps 19:8-11
R. Herre, du har det eviga livets ord.

Kollektbön
Tredje läsningen

Hes 37:1–14

Responsoriepsalm		
Cecilia 670
Kollektbön
Fjärde läsningen
Responsoriepsalm

Joel 2:28-32
Ps 104, 1-2a. 24 et 35c. 27-28. 29bc-30

R. Herre, sänd ut din Ande, och förnya jordens ansikte.

Kollektbön
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Lovsången - Gloria		
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Cecilia 524

Kollektbön

Epistel		
Rom 8:22-27

Pingstsekvensen		
Cecilia 339a

Halleluja		
Cecilia 773

Evangelium		
Joh 7:37-39
Predikan
Trosbekännelsen
Alla: Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och

jord, av allt, både synligt och osynligt. Och på en enda Herre, Jesus
Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus
av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen
som Fadern, på honom genom vilken allt blev till; som för oss människor
och för vår frälsnings skull steg ner från himlen och blev kött genom den
helige Ande av jungfru Maria och blev människa; och som blev korsfäst
för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd, som uppstod på tredje
dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda,
och vars rike aldrig skall ta slut. Och på den helige Ande, som är Herre
och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern
och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna.
Och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda
dop till syndernas förlåtelse och väntar på de dödas uppståndelse och den
kommande världens liv. Amen

Kyrkans allmänna förbön
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EUKARISTINS LITURGI
Offergåvornas frambärande
Offertoriesång:

Se på detta offer Herre, se på oss
Allt åt Dig vi offrar att bli ett med Dig
Alla:

Genom Din mässa som är vår mässa.
Genom Ditt liv som är vårt liv. (2 ggr)

Vad kan vi nu ge åt Dig Du vår Skapare?
Tag emot vår intighet Du vår Frälsare.
Alla:

Genom Din mässa…

Bön över offergåvorna
Kardinalen:

Bröder och systrar, bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud
Fader allsmäktig.
Församlingen:

Må Herren ta emot offret ur dina händer, till sitt namns pris och ära, till
gagn för oss och för hela hans heliga kyrka
Kardinalen ber dagens bön över offergåvorna.

Den eukaristiska bönen
Kardinalen:
Församlingen:

Herren vare med er.
Och med din ande.

Kardinalen:
Församlingen:

Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.

Kardinalen:
Församlingen:

Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.

Kardinalen läser dagens prefation som mynnar ut i Helig: Cecilia 525
Efter Helig fortsätter kardinalen den eukaristiska bönen. Efter konsekrationen sjunger han:

Pingsvaka
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Trons mysterium.
Församlingen:

Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess
du återkommer i härlighet.
Kardinalen fortsätter den eukaristiska bönen som avslutas med:

... i alla evigheters evighet.

Församlingen Amen (,amen, amen).

Herrens bön		

Cecilia 565

Fridsbön och fridshälsning
Kardinalen ber fridsbönen. Därefter säger han:		
		Herrens frid vare alltid med er.
Församlingen:
Och med din ande.

Brödsbrytelsen 		

Cecilia 526

Kommunionen
Kardinalen:

Se Guds lamm, som borttager världens synder.
Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

Alla: 		

Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak,
men säg bara ett ord, så blir min själ helad.

		
		

Sång under kommunionen:

Herren är min herde
mig skall intet fattas.
Han för mig till vatten
där jag finner ro.

Bön efter kommunionen
Välsignelsen
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Utsändning
Diakonen:
Församlingen:

Gå i Herrens frid, halleluja, halleluja.
Gud, vi tackar dig, halleluja, halleluja.

Slutpsalm		
Cecilia 80
Uttåget
Mörkret börjar sänka sig, skuggorna blir längre
och bakom bergen syns
ljuset av en dag som aldrig ska ta slut i detta nya liv
av en dag som går vidare alltid.
Herre vi vet att från Dig har livet utgått
livet som alltid segrar över mörkrets makt.
Stanna här med oss,
solen går nu ner
stanna här med oss,
Herre det är kväll.
Stanna här med oss,
solen går nu ner
om Du är ibland oss,
blir det aldrig natt.
Människorna runtom oss hoppas, strider, lider
och helt förtvivlade söker livet som den torra jorden längtar efter vatten,
som släcker törsten och ger livet tillbaka
Med Dig ibland oss blir vi Dina källor
och med det vattnet kan öknen blomstra upp.
Stanna här med oss ...
Kärleken Du givit oss sprider sig på jorden.
Anden blåser vart den vill
ända till den har nått ut till alla jordens sista gränser
såsom en låga som vill förtära allting.
Så skall Din kärlek förvandla hela jorden och genom Ordet skall alla bliva
ett.
Stanna här med oss ...

