MESSENS LITURGI MED MENIGHED:
P. - I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
A: - Amen.
P: Vor Herre Jesus Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og
Helligåndens samfund være med jer.
A: Og med din ånd.

SYNDSBEKENDLSE OG BØN OM TILGIVELSE:
Lad os vedkende os vore synder, så vi med det rette sindelag
kan fejre den hellige Messe.
Jeg bekender for Gud, den Almægtige, og for jer, mine brødre og
søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Jeg har
syndet i tanke, ord og gerning, ved min skyld, ved min skyld, ved min
store skyld.
Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria, alle engle og helgener og jer,
mine brødre og søstre, at beder for mig til Herren, vor Gud.
P: Den almægtige Gud forbarme sige over os, forlade os vores
syner og føre os til det evige liv.
A: Amen.
P: Herre, forbarm dig.
A: Herre, forbarm dig.
P: Kristus, forbarm dig.
A: Kristus, forbarm dig.
P: Herre, forbarm dig.
A: Herre, forbarm dig.

LOVSANGEN TIL DUGS ÆRE:
Ære være Gud i det høje, og fred på jorden for mennesker med
god vilje. Vi lover dig, vi velsigner dig, vi tilbeder dig, vi lovpriser dig, vi
takker dig for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske Konge, Gud, almægtige Fader. Herre,
du enbårne Søn, Jesus Kritus,
Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn. Du, som bortteager
verdens synder, forbarm dig over os. Du, som bortteger verdens synder,
tag imod vor bøn. Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over
os.
Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den Højeste, Jesus
Kristus, med Helligånden i Gud Faders herlighed. Amen.

DAGENS BØN:
P: Lad os bede.
...Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig
i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed.
A: Amen.
FØRSTE LÆSNING:
L: Læsning af ....
L: Dette er Guds ord.
A: Gud ske tak og lov.

EVANGELIUM:
P. Herren være med jer.
A: Og med din ånd.
P. Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...

A: Gud være lovet for sit glædelige busdskab.

P: Dette er vor Herre Jesus Kristi Evangelium.
A: Priset være du, Kristus.

FREMBÆRELSEN AF GAVERNE:
P. Lovet være du, vor Gud, verdens herre, for brødet, som vi har
modtaget af din gavmildhed. Dette brød, frembragt af jorden ved
menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad det for os blive
livets brød.
A. Lovet være Gud i evighed.
P. Som vandet blandes med vinen, forene Kristus os med sin
guddom, han, som blev et med os som menneske.
P: Lovet være du, vor Gud, verdens herre, for vinen, som vi har
modtaget af din gavmildhed. Denne vin, frambragt af vinstokken
ved menneskets arbejde, bærer vi frem for dig. Lad den for os blive
frelsens kalk.
A: Lovet være Gud i evighed.
P: Lad os i ydmygheds ånd og med sønderknust hjerte blive modtaget af
dig, Herre, og lad vort offer i dag fuldbyrdes således for dine øjne, at det
må behage dig, Herre vor Gud.
P: Rens mig, Herre, for min ondskab, og udslet al min synd.

BØN OVER GAVERNE:
P: Lad os forenes i bøn, at vor offergave må blive Gud til behag.
A: Herren til ære og verden til frelse.

DEN EUKARISTISKE BØN:
P: Herren være med jer.
A: Og med din ånd.
P: Opløft jeres hjerte.
A: Vort hjerte er hos Herren.
P: Lad os takke Herren vor Gud.
A: Det er værdigt og ret.
Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse, at vi altid og
overalt takker dig, hellige Fader, ved din elskede Søn, Jesus
Kristus.
Han er dit Ord, ved hvem du skabte verden. Ham sendte du os til
Frelser og Forløser, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru
Maria.
Han opfyldte din vilje og vandt dig et ejendomsfolk, da han
udbredte sin arme på korsets træ for at bryde dødens lænker og
åbenbare opstandelsen.
Med engle og alle helgen bekender vi derfor med jubel din herlighed
og siger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Herskarenes Gud. Himmel og jord er
opfyldt af din herlighed. Hosanna i det høje. Velsignet være han, som
kommer, i Herrens navn. Hosanner i det høje.

Herre, du er i sandhed hellig, du er al hilligheds kilde. Derfor beder
vi til dig: Helliggør med din Ånd disse gaver, at de til frelse må blive
vor Herre Jesus Kristi legeme og + blod.
For i den nat, da han blev forrådt og frivilligt gik ind til sin
lidelse, tog han brødet, fremsage takkebønnen, brød det, rakte det
til sine disciple og sagde:

TAG DET OG SPIS ALLE DERAF. DETTE ER MIT LEGEME;
SOM HENGIVES FOR JER.
Ligeså tog han efter måltidet kalken, fremsagde takkebønnen,
rakte kalken til sin disciple og sagde:
TAG DEN OG DRIK ALLE DERAF. DETTE ER KALKEN MED
MIT BLOD. DEN NYE OG EVIGE PAGTES BLOD, SOM UDGYDES
FOR JER OG FOR ALLE TIL SYNDERNES FORLADELSE. DETTE
SKAL I GØRE TIL MIN IHUKOMMELSE.
P: Troens mysterium.
A: Herre, vi forkynder din død, vi priser din opstandelser, indtil du
kommer.
P: Derfor fejrer vi, Fader, mindet om din Søns død og opstandelse
og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk. Vi taker dig, at du
lader os stå for dit ansigt og tjene dig.
Ydmygt beder vi dig: Lad os, som har del i Kristi legeme og blod, af
Helligånden blive samlet til et.
Herre, se i nåde til din Kirke, som er udbredt over hele jorden. Lad
den vokse til din kærligheds fylde i fællesskab med vor pave ..., vor
biskop ..., og alle præster og diakoner.
Se også nådigt til vore brøder og søstre, som er sovet ind i håbet
om opstandelsen, og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed,
og lad dem skue dit ansigts lys.
Vi beder dig: Forbarm dig over os alle. Lad os få del i det evige livs
fællesskab sammen med den hellige Guds Moder, Jomfru Maria,
med apostlene og ale helgen, som tiderne igennem har levet efter
din vilje. Forund os sammen med dem at forkynde din herlighed
med vor lovsang. Ved din Søn, Jesus Kristus.

Ved ham og med ham og i ham, tilkommer dig, Gud Fader, den
Almægtige, i Helligåndes enhed al herlighed og ære fra evighed til
evighed.
A: Amen

KOMMUNION:
Herrens bøn:
P: Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som børn med
frimodighed sige:
Fader vor, du som er i himlen. Hilliget vorden dit navn, komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld, som og vi forlader vores skyldnere, og led os ikke
i fristelse, men frels os fra det onde.

P: Ja, frels os, beder vi dig, Herre, fra alt, hvad der er ondt, og giv
os fred i vore dage. Fri os ved din miskundhed fra synd, og gør os
trygge i alle trængsler i forventning om det salige håb, vor Frelsers,
Jesu Kristi komme.
A: Thi dit er riglet og magten, og æren i evighed.
P: Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle: Fred efterlader
jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din
Kirkens tro, og for den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred.
Du, som lever og råder fra evighed til evighed.
A: Amen.
P: Herrens fred være altid med jer.
A: Og med din ånd.
P: Lad os ønske hverandre fred.
- P: Guds lam, du som borttager verdens synder,
- A: forbarm dig over os.

- P: Guds lam, du som borttager verdens synder,
- A: forbarm dig over os.
- P: Guds lam, du som bottager verdens syneder,
- A: giv os fred.
- P: Se det Guds lam, som borttager verdens synd. Saliger er
de, som er indbudt til Lammets bord.
- A: Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag, men sig
kun et ord, så bliver min sjæl helbredet.
- P: Vor Herre Jesu Kristi legeme og blod blive os til evigt liv.
- P: Kristi legeme.

APSLUTTENDE BØN:
P: Lad os bede.
.....Ved Kristus, vor Herre.
A: Amen.

VELSIGNELSEN:
P: Herren være med jer.
A: Og med din ånd.
P: Den almægtige Gud, Feder, Søn + og Helligånd, velsiger jer.
A: Amen.
P: Gå bort med Kristi frid.
A: Gud ske tak og lov.

