
Nattvardsbön  
P ...gör det till min åminnelse.  
F Din död förkunnar vi, Herre,  

din uppståndelse bekänner vi,  
till dess du kommer åter i härlighet.  

Herrens bön 

Brödsbrytelse 

P Brödet som vi bryter ger oss  
gemenskap med Jesus Kristus.  

F Så är vi, fastän många, en enda kropp,  
ty alla får vi del av ett och samma bröd.  

Herrens frid  
P Herrens Frid vare med er  

*O Guds Lamm (Agnus Dei) 4:D1 

Kommunion  
P Vi har tagit emot Jesus Kristus. 
F Han bevarar oss till evigt liv. Amen.  

Tackbön 

Välsignelsen 

Psalm 

Sändningsord 
P Låt oss gå i frid 
F i vår Herres Jesu Kristi namn
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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

Välkommen 

Psalm 

Textläsning 

Betraktelse 

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 Till dig.. ….och den heliga 

Andens namn. 
F Amen. 

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. 

Förbön 

Psalm 
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