
Högmässa
påsk- och pingsttiden



Förkortningar

* Församlingen står upp 
P/L  Präst/Ledare
F Församlingen



Klockringning

Procession under ingångspsalm

Inledningsord
P I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
F Amen.

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
F Amen.

Klockringning
Ända sedan 500-talet har kyrk-
klockorna kallat till gudstjänst i 
Kristi kyrka.

Procession under  
ingångspsalm
När korset bärs fram i proces-
sionen står församlingen upp. 
Korset symboliserar Kristus och 
processionen Guds folks vand-
ring i hans efterföljd.

Inledningsord
Prästen inleder mässan i Treenig 
Guds namn. Det är vanligt att 
då göra korstecknet på sig själv 
som en påminnelse om sitt 
dop eller som en bön om Guds 
ledning och beskydd. 

Bön om förlåtelse, löftesord 
och tackbön
Paulus skrev till en av de första 
kristna församlingarna: ”Var och 
en måste pröva sig själv, sedan 
kan ni äta brödet och dricka 
bägaren” (1 Kor 11:28). Kristna har 
i alla tider gjort sig beredda inför 
Gudsmötet och syndabekännel-
sen är en bön om förlåtelse för 
min egen skuld.

Amen
Hebreiskt ord som betyder fast, 
säker och innebär bekräftelse 
(må det ske). Förekommer i kris-
tendom, judendom och islam.

*



Kristusrop/Herre,  
förbarma dig/Kyrie
Den blinde tiggaren Bartimaios 
rop till Kristus ”Herre, förbarma 
dig (över mig)”, på latin Kyrie 
eleison (Mark 10:48). En bön om 
läkedom för mina och världens sår. 

Tackbön
F Gud, vår Fader,
 tack för att vägen till dig
 alltid är öppen genom Jesus Kristus.
 Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
 Stärk vår tro, öka vårt hopp
 och uppliva vår kärlek. Amen.

Kristusrop/Kyrie
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Lovsången/Gloria och Laudamus 
P/L  Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland  

människor som Gud älskar.

	

	

	

	

	

	
Ordet	
Dagens bön

	

Samling	
Dagens bön	

	

Gloria och Laudamus
Gloria in excelsis Deo – Ära  
åt Gud i höjden! – är änglarnas 
sång den första julnatten, 
himmelens lovsång given till oss 
på jorden (Luk 2:14). Laudamus 
är en lovsång till Fadern, Sonen 
och Anden. 

Dagens bön
Kallas också för kollektbön från 
latinets collecta som betyder 
samling. Bön som anknyter till 
temat för söndagens läsningar.

*

F
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Ordet
Sedan fornkyrkans tid har den 
kristna gudstjänsten innehållit 
läsningar ur den heliga Skrift. Vid 
söndagens mässa läses vanligen 
en episteltext (epistel = brev) 
hämtad ur någon av NTs brev, 
ett stycke ur Gamla testamentet 
och en evan gelietext.

Gradualpsalm
Trappstegspsalm. En psalm 
som anknyter till dagens tema. 
Evangeliet bärs ut.

Evangelium
Evangelium betyder det glada 
budskapet om frälsning genom 
Jesus Kristus! När processionen 
går ut i församlingen är det 
Kristus som bärs fram och vi får 
möta honom i hans ord.

Halleluja
Ett hebreiskt jubelrop som  
betyder ”Lova Herren!”  
(Bl a Ps 113-118, Upp 19:1)

*

ORDET
Gammaltestamentlig läsning
P/L  Så lyder Herrens ord.     
F     Gud vi tackar dig.

Psaltarpsalm/Musik

Epistelläsning

Gradualpsalm

Evangelium

Läsningen avslutas med:

P/L  Så lyder det heliga evangeliet.

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hallelujarop
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Predikan

Musik

Trosbekännelsen/Credo
F Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
 skapare av himmel och jord,
 av allt vad synligt och osynligt är;

 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 allting är skapat;
 som för oss människor och för vår salighets skull
 har stigit ned från himmelen och tagit mandom
 genom den helige Ande av jungfrun Maria
 och blivit människa;
 som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
 lidit och blivit begraven;
 som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
 och stigit upp till himmelen
 och sitter på Faderns högra sida;
 därifrån igenkommande i härlighet
 till att döma levande och döda,
 på vilkens rike icke skall varda någon ände;
 och på den helige Ande, Herren och livgivaren,

Predikan
Fornkyrkan tog över den judiska 
gudstjänstseden att efter 
läsningarna hålla en utläggning 
över texterna. Luther beskrev 
predikan som ”att måla Kristus” 
för församlingen. 

Credo
Betyder bekännelse och är 
en sammanfattning av den 
kristna tron. I Svenska kyrkans 
gudstjänster använder vi den 
Apostoliska trosbekännelsen 
(200-talet e.Kr.) och den  
Nicaenska trosbekännelsen  
(381 e.Kr.). 

*



Kyrkans förbön
En bön som förmodligen går  
tillbaka till synagogans guds-
tjänst och är församlingens 
gemensamma bön utifrån sön-
dagens tema. Kallades i  
fornkyrkan oratio fidelium,  
de troendes/trognas förbön.

 som utgår av Fadern och Sonen,
 på honom som tillika med Fadern och Sonen
 tillbedes och äras
 och som har talat genom profeterna;

 och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
 Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
 och förväntar de dödas uppståndelse
 och den tillkommande världens liv. 
 Amen.

Kyrkans förbön



MÅLTIDEN
Offertoriepsalm
Kollekt tas upp. 
Swisha gärna till 123 222 06 14.

Lovsägelsen/Sursum corda
	

	

	

	

	

	

Offertoriepsalm
En psalm som sjungs när offer-
gåvorna (bröd och vin) bärs fram 
och kollekt tas upp.

Sursum corda
En text med rötter i urkyrkan 
som inleder nattvardsbönen. 
Det är latin för ”Uppåt med 
hjärtat” – hos oss formulerat 
som ”Upplyft/öppna era hjärtan 
till/för Gud”. 

*
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Prefationen
Från latinets prefatio = inledning. 

Helig
Sanctus = helig. Den lovsång 
som sjungs dag och natt inför 
Guds tron (Jes 6:3, Upp 4:8).

*

* Prefationen

Helig/Sanctus
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Nattvardsbönen
P … stort är trons mysterium.

Högmässa	

	

	

Herrens bön/Pater Noster
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.

Nattvardsbönen
I nattvardsbönen läses instiftel-
seorden, hämtade från Paulus 
beskrivning av hur Jesus tog 
brödet, tackade, bröt det och 
gav åt sina lärjungar vid den för-
sta nattvarden. (1 Kor 11:23-25)

Trons mysterium
I eukaristin firar vi trons 
mysterium, dvs. Kristi död och 
uppståndelse. (1 Kor 11:26).
Eukaristi = tacksägelse, ett namn 
för nattvard.

Herrens bön
Vår Fader eller Fader Vår är den 
bön som Jesus själv har lärt oss. 
(Matt 6:9-13). 

*
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Brödsbrytelsen (fractio panis)
”Brödet som vi bryter ger oss 
gemenskap med Kristi kropp” 
(1 Kor 10:16-17), en symbol för 
gemenskapen i Kristus och ett 
tecken på de kristnas enhet. 

Fridshälsningen /Pax
Infogades tidigt i gudstjänsten. 
Den är ett uttryck för gemen-
skapen i församlingen och villig-
heten att leva försonade med 
Gud och varandra. (Rom 16:16  
och 1 Pet 5:14)

O Guds Lamm/Agnus Dei
En sång som sjungits under 
brödsbrytelsen. När Johannes 
Döparen, den siste profeten, fick 
se Jesus sa han: ”Se Guds lamm 
som tar bort världens synder.” 
(Joh 1:29) 

*

*

*Brödsbrytelsen/Fractio
P Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp
F Så är vi, fastän många, en enda kropp, för alla får vi del av 

ett och samma bröd. 

Fridshälsningen/Pax
Vi tar varandra i hand och önskar Herrens frid.

O Guds Lamm
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Kommunionen/Communio

Bön efter kommunionen

Påsk
Livets Gud, vi lovar dig med hela din kyrka
för din Sons uppståndelse från de döda.
Tack för påskens glädje
och för att du i den heliga nattvarden
ger oss del av det liv som aldrig dör.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Pingst
Himmelske Fader, du sänder din Ande
och ger nytt liv.
Vi tackar dig för din Sons närvaro
i denna måltid och ber dig:
Tänd våra hjärtan med din heliga Ande,
så att vi kan leva i världen
fyllda av himmelsk kärlek och kraft.
Amen.

Kommunionen
Communio är den gemenskap 
i Kristus som vi delar genom 
nattvarden. Alla är välkomna in i 
gemenskapen. Om du inte vill ta 
emot bröd och vin, lägg handen 
på vänster axel och ta emot 
välsignelsen.

*



SÄNDNING
Lovprisning/Benedicamus

	

	

	

	

	

	

Välsignelsen

	

	

	

	

	

	

Lovpsalm

Sändningsord
P Låt oss gå i frid
F och tjäna Gud/Herren med glädje.

Postludium/  Procession

Välsignelsen
Den aronitiska välsignelsen som 
används är hämtad från 4 Mos 
6:24-26 och infördes av Martin 
Luther i gudstjänsten. En lovpris-
ning och bön om att Gud skall 
låta alla sina goda gåvor komma 
oss till del. 

Sändningsord
Markerar vårt uppdrag att i vår 
vardag dela med oss av allt det 
som vi har fått från Gud. Mässan 
fortsätter bland våra medmänni-
skor!
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