
*Herrens frid 
*O Guds Lamm (Agnus Dei) 4:D1 

Måltiden 
Kör eller musik  
Tackbön 
Bön 

P  Barmhärtige Gud, du som ser i nåd till den ödmjuke  
och botfärdige, kom med din välsignelse till oss  
som nu skall tecknas med denna aska. 
Rena våra sinnen under fastetid,  
så att vi blir väl beredda att fira din Sons lidande,  
död och uppståndelse.  
Genom honom, 
Jesus Kristus vår Herre. Amen

Korstecknande 
Tag emot fastans botgöringstecken. 

P Kom ihåg att du är stoft +och åter skall bli stoft. 
*Välsignelsen  
Psalm 
Sändning 

P Låt oss gå i frid. 
F I vår Herre Jesu Kristi namn.
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O GUDS LAMM 4

O Guds Lamm, du

O Guds Lamm  4: D1

mö ter oss i bröd och vin,

2011

-

he lar oss och ger oss av din frid.-

måltiden  O Guds Lamm/Agnus Dei

 
Psalm 
Textläsning och betraktelse 
Kör eller musik 
Syndabekännelse och bön om förlåtelse 

F Barmhärtige Gud  
du som i Kristus öppnar vägen till dig 
och utplånar världens alla synder, 
jag ber dig: 
Rena mig, så blir jag ren, 
hela mig, så blir jag hel, 
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. 

Förlåtelsen 
P Till dig som ber om dina synders förlåtelse  

säger jag på Jesu Kristi uppdrag: 
 Dina synder är dig förlåtna  

i Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. 
F Amen. 

Tackbön 
F Käre Fader i himmelen,  

vi tackar dig för syndernas förlåtelse 
genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Förbön 
Kör eller musik 
Offertoriepsalm 

Prästen tillreder nattvardsgåvorna. 
Nattvardsbönen 

P Lovad vare du... ....gör det till min 
åminnelse. 

F Din död förkunnar vi, Herre,  
din uppståndelse bekänner vi 
till dess du kommer åter i härlighet. 

Herrens bön→ 
Brödsbrytelsen 

P Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
F Så är vi, fastän många, en enda kropp,  

ty alla får vi del av ett och samma bröd. 

Askonsdagsmässa 2020

Herrens bön 
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



*Herrens frid 
*O Guds Lamm (Agnus Dei) 4:D1 

Måltiden 
Kör eller musik  
Tackbön 
Bön 

P  Barmhärtige Gud, du som ser i nåd till den ödmjuke  
och botfärdige, kom med din välsignelse till oss  
som nu skall tecknas med denna aska. 
Rena våra sinnen under fastetid,  
så att vi blir väl beredda att fira din Sons lidande,  
död och uppståndelse.  
Genom honom, 
Jesus Kristus vår Herre. Amen

Korstecknande 
Tag emot fastans botgöringstecken. 

P Kom ihåg att du är stoft +och åter skall bli stoft. 
*Välsignelsen  
Psalm 
Sändning 

P Låt oss gå i frid. 
F I vår Herre Jesu Kristi namn.  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Psalm 
Textläsning och betraktelse 
Kör eller musik 
Syndabekännelse och bön om förlåtelse 

F Barmhärtige Gud  
du som i Kristus öppnar vägen till dig 
och utplånar världens alla synder, 
jag ber dig: 
Rena mig, så blir jag ren, 
hela mig, så blir jag hel, 
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. 

Förlåtelsen 
P Till dig som ber om dina synders förlåtelse  

säger jag på Jesu Kristi uppdrag: 
 Dina synder är dig förlåtna  

i Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. 
F Amen. 

Tackbön 
F Käre Fader i himmelen,  

vi tackar dig för syndernas förlåtelse 
genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Förbön 
Kör eller musik 
Offertoriepsalm 

Prästen tillreder nattvardsgåvorna. 
Nattvardsbönen 

P Lovad vare du... ....gör det till min 
åminnelse. 

F Din död förkunnar vi, Herre,  
din uppståndelse bekänner vi 
till dess du kommer åter i härlighet. 

Herrens bön→ 
Brödsbrytelsen 

P Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
F Så är vi, fastän många, en enda kropp,  

ty alla får vi del av ett och samma bröd. 

2020Askonsdagsmässa

Herrens bön 
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

Utskriven: torsdag 16 november 2017


