PILGRIMSMÄSSA
Psaltaren 23

P
A
P
A

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Och med din ande.

INLEDNINGSORD
L/P
A
L/P
A

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Gud, min herde och medvandrare,
du som delar mina steg och tankar denna dag,
inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont,
ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

BÖN OM FÖRLÅTELSE
A

Gud, jag är delaktig i världens synd
och bekänner nu inför dig
den synd jag bär ansvar för.
Förlåt mig. I Jesu Kristi namn.

FÖRLÅTELSEORD
TACKBÖN
A

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

BIBELLÄSNING
TYSTNAD, BÖN

LOVSÄGELSE
L/P
A

L/P
A
L/P
A

Lovad vare du, Skapare av himmel och jord,
av kropp, själ och ande.
Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Lovad vare du, Jesus Kristus, vår medvandrare i liv och död.
Du är här i rastplatsens vila, du är här i bröd och vin.
Lovad vare du, heliga Ande,
trons, hoppets och kärlekens källa.
Vi får liv av ditt liv, vi får ta emot för att kunna ge,
vi får dela för att hela.

NATTVARDSBÖN
P

… Stort är trons mysterium:

A

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

P

… Herre, dina barn ber:

HERRENS BÖN
A

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 idag 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
A

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
A

O Guds lamm, du som tar bort världens synd, förbarma dig. (x3)
Ge oss din frid.

KOMMUNIONEN
BÖN EFTER KOMMUNIONEN
L/P
A

Gud, tack för din närvaro i brödet och vinet,
i bönens stillhet här på vår rastplats.
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

VÄLSIGNELSEN
SÄNDNINGSORD
P
A
P
A

Herre, visa oss vägen
och gör oss villiga att vandra den.
Låt oss gå i frid
i vår Herres Jesus Kristi namn.
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