Den nordisk-katolske kirke

HØYMESSE

Menighetsagende

FORBEREDELSESBØNNER
Hersker og Herre, Jesus Kristus, vår Gud. Du som alene har makt til å tilgi
menneskene deres synder, overse alle mine bevisste og ubevisste synder, for
du er god og elsker menneskene. La meg uten fordømmelse få ta del i Dine
guddommelig og levendegjørende mysterier, ikke til straff eller forøkelse av
synd, men til renselse og helligelse og som en pant på det kommende livet og
riket, som et vern og en hjelp til forsvar mot fiendene og til utslettelse av mine
mange synder. For du er nådens og barmhjertighetens Gud, og du elsker
menneskene, og deg frembærer vi ære, til like med Faderen og Helligånden,
nå og alltid og til evighetenes evigheter. Amen
Hl. Johannes Damaskenos
Jeg tror, Herre, og bekjenner at du i sannhet er Kristus, den levende Guds
sønn, som har kommet til verden for å frelse syndere som jeg er den fremste
blant. Jeg tror også at dette er selve ditt reneste legeme og at dette er selve ditt
dyrebare blod. Derfor ber jeg deg: Forbarm deg over meg og tilgi meg alle mine
synder, frivillige og ufrivillige, i ord eller gjerning, bevisste og ubevisste, og
forunn meg å ta del i dine reneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til
syndenes forlatelse og til evig liv. Amen.
Hl. Johannes Krysostomos

Menighetssvar med fet skrift. (X) markerer at menigheten står.
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INNTOG MED SALME (X)
INNGANGSORD (X)
 I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.
Amen.
SYNDSBEKJENNELSE (X)
Hellige Gud, himmelske Fader, se i nåde til meg arme, syndige menneske,
som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde
lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi
meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Amen.
KYRIE (X)
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GLORIA (X)
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KOLLEKTBØNN (X)
Herren være med dere. Og med din ånd.
La oss alle be ... Amen.
GAMMELTESTAMENTLIG LEKTIE
... Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet.
BIBELSK SALME
EPISTEL
... Slik lyder Herrens ord. Gud være lovet.
HALLELUJA (X)

EVANGELIUM (X)
Herren være med dere. Og med din ånd.
Dette hellige evangelium står skrevet hos ...
Menigheten tegner seg med korsets tegn på panne, munn og bryst, og svarer:
Ære være deg, Herre.
Etter lesningen:
Slik lyder det hellige evangelium. Lovet være du, Kriste.
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PREKEN
TROSBEKJENNELSEN (X)
Celebranten introduserer Trosbekjennelsen. Menigheten bøyer seg ved
inkarnasjonsordene: “Han er blitt kjød ... menneske.”
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KIRKENS FORBØNN (X)
FREDSHILSEN
... Herrens fred være med dere alltid.
Og med din ånd.
Hils hverandre med et fredens tegn!
Alle gir de nærmest omkringstående et tegn på fred og kjærlighet, f.eks. ved
håndtrykk og sier ”Kristi fred” (Pax Christi).
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OFFERTORIUM
Offertoriesalmen synges mens pengeofferet samles inn. Menigheten reiser
seg når gavene bæres frem.
Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt det
brød som vi bærer frem for deg, en frukt av jorden og av menneskers arbeid,
som for oss blir livets brød.
Velsignet være Gud i evighet.
Velsignet være du, Herre, all skapnings Gud. Av din rikdom har vi mottatt den
vin som vi bærer frem for deg, en frukt av vintreet og av menneskers arbeid,
som for oss blir frelsens kalk.
Velsignet være Gud i evighet.
Kom, Hellige Ånd, og velsigne disse gaver som vi har beredt på det hellige
alter.

Offertoriesalmen fortsetter under berøkelsen.
Brødre og søstre, la oss be om at Gud, den allmektige, må se i nåde til oss og
våre gaver.
Til lov og ære for sitt navn og til hele verdens frelse.
Herre Gud, himmelske Fader, din er jorden og det som fyller den. Av ditt eget
gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver for Jesu Kristi skyld. Amen.
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EUKARISTIBØNN
Herren være med dere. Og med din ånd.
Løft deres hjerter. Vi løfter våre hjerter til Herren.
La oss takke Herren vår Gud. Det er verdig og rett.
I sannhet verdig og rett er det ... (variable ledd) … Ved ham lovsynger englene
din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser dit navn med
samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:
SANCTUS

Ja, sannelig, hellig er du Herre, himmelens og jordens skaper, og med de
himmelske hærskarer vil vi lovprise deg. Uten ende er din miskunn og evig er
ditt herrevelde.
Du skapte mennesket i ditt bilde, og jorden gav du oss i varetekt, for at vi skulle
tjene deg. Da vi syndet mot dine bud, forkastet du oss ikke for alltid. Med
Abraham innstiftet du din pakt og lovet alle jordens ætter din velsignelse.
Således har du elsket verden at du i tidens fylde sendte din enbårne Sønn, han
som oppfylte din vilje og beredte deg et hellig folk. For vår skyld og til vår frelse
ble han lydig inntil døden. På den tredje dag oppstod han fra de døde og gav
verden liv og legedom. Og for at vi ikke lenger skal leve for oss selv, men for
ham som døde og oppstod for oss, sendte han fra deg, Fader, barnekårets
Ånd. Derfor bønnfaller vi deg:
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Velsigne oss i Kristus med all Åndens velsignelse. Hellige ved din Ånd dette
brød og denne vin, Han fører hendene sammen, gjør korsets tegn over brødet
og kalken samtidig, idet han sier: så de må bli for oss vår Herres Jesu Kristi
legeme  og blod, han som bød oss å feire dette måltid.
For i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket deg, brøt det, gav
disiplene og sa: TA DETTE OG ÉT DET, DETTE ER MITT LEGEME SOM GIS
FOR DERE.
Likeså tok han òg kalken efter måltidet, takket, gav dem og sa: DRIKK ALLE
AV DEN. DENNE KALK ER DEN NYE PAKT I MITT BLOD, SOM UTGYDES
FOR DERE OG FOR DE MANGE TIL SYNDENES FORLATELSE. GJØR
DETTE SÅ OFTE SOM DERE DRIKKER DET, TIL MINNE OM MEG.
Stort er troens mysterium.

Hellige Fader, med dette brød og denne kalk påminner vi deg om din Sønns
lidelse og død til vår frelse. Og i troen på hans oppstandelse forkynner vi hans
gjenkomst i herlighet.
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FORBØNNER
Barmhjertige Fader, gi oss som tar imot Kristi legeme og blod, å leve til pris og
ære for din herlighet. Bevar oss i Åndens enhet og i fredens sambånd. Hold din
hånd over erkebiskop …
Unn oss – med Guds mor, den salige jomfru Maria, med Johannes forløperen,
med patriarker og profeter, med apostler og martyrer … Herre, kom i hu dine
tjenere og tjenerinner …
Lytt i nåde til bønnene fra dem som du her samler om ditt alter, og forén vår
bønn med bønnene fra din menighet i himmelen og på jorden, og med
forbønnen fra Kristus …
Ved ham og med ham og i ham, tilkommer deg, Gud, allmektige Fader, Den
Hellige Ånds enhet, all ære og herlighet, fra evighet til evighet.

FADERVÅR
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BRØDSBRYTELSE
Brødet som vi bryter, gir oss del i Kristi legeme.

AGNUS DEI (X)

Se det Guds lam som bærer verdens synder. Salige er de som er kalt til
Lammets bryllup.
Herre, jeg er ikke verdig at du går inn under mitt tak, men si bare ett ord,
så blir min sjel helbredet.
ALTERGANG/KOMMUNION
Kommunikantene tar imot nattverden og svarer:
Amen.
TAKKEKOLLEKT FOR NATTVERDEN (X)
... for din Sønns, Jesu Kristi, vår Herres skyld.
Amen.
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VELSIGNELSE (X)
Herren være med dere. Og med din ånd.
Celebranten lyser velsignelsen over menigheten
Amen.

VELSIGNELSE OG UTSENDELSE VED PONTIFIKALMESSEN (X)
Biskopen strekker ut hendene og hilser menigheten:
Herren være med dere. Og med din Ånd.
Velsignet være Herrens navn. Fra nu av og til evig tid.
Vår hjelp er i Herrens navn. Han som skapte himmelen og jorden.
Velsignelse fra Gud den allmektige Fader, Sønnen  og Den Hellige Ånd,
komme over dere og bli hos dere alltid.
Amen. Amen. Amen.

UTSENDELSE (X)
Messen er til ende. Gå i fred.
Gud være lovet.

UTTOG MED SALME (X)
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