Veckomässa
Skapelsetid
Klockringning
Psalm
Inledningsord
P/L:
I Guds, den treeniges, namn.
F:
Amen.
F:

Fjällens och det öppna landskapets Gud,
skogarnas och den rika mångfaldens Gud,
sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud,
du som är med oss där vi lever och bor,
i din närhet vill vi vara, i ditt namn vill vi be.

Bibelläsning och delande
Bön om förlåtelse
F:
Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse.
Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen,
till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig.
Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig.
Förlåtelseord
P:
Gud älskar dig, befriar dig och förlåter dig.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.
F:
Amen.
Tackbön
F:
O Gud, tack för att allt bärs av din kärlek,
för att du på nytt ger liv och mod att växa
och låter din barmhärtighet bo i oss. I Jesu namn. Amen.
Förbön

Psalm
* Lovsägelsens inledning

* Prefationen
* Helig

Nattvardsbönen
P:
Vi tackar dig…

gör det till min åminnelse.

F:

Kristus har dött.
Kristus är uppstånden.
Kristus ska komma åter.

P:

Låt oss som delar … Vi prisar och ärar dig nu och all tid.

F:

Amen.

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 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.

Brödsbrytelsen
P:
F:

Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp.
Så är vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Fridshälsningen
* O Guds Lamm

Kommunionen
Bön efter kommunionen
F:
Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin.
Tack för att du är med oss idag och alla dagar.
Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen
Sändningsord
P/L:
Så fortsätt längta, hitta mod. Våga hoppas, våga tro.
F:
Tro på drömmar, ta ett kliv. Vält den värld vi lever i.
P/L:
Och var en galning, var naiv.
F:
Det är det som håller oss vid liv.
P/L:
Låt oss gå i frid,
F:
och tjäna Herren med glädje.
* Välsignelsen
* Lovpsalm

