FORSONINGS- OG HELBREDELSESMESSE
Messen indledes med lovsang, der udtrykker glæde over, at Kristus ved sin død og
opstandelse har givet os del i sin sejr over døden og dødsrigets magter.

Indledning (Hovedcelebrant)
1. Når indgangssalmen er sunget, gør præst og menighed korstegn, stående, idet
præsten vendt mod menigheden siger:
I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Menigheden svarer: Amen.
2. Derpå hilser præsten med udbredte hænder menigheden:
Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed
og Helligåndens samfund være med jer.
Menigheden svarer:
Og med din ånd.
Eller:
Nåde og fred fra Gud, vor Fader,
og fra vor Herre Jesus Kristus være med jer.
Menigheden svarer:
Og med din ånd.
Eller:
Herren være med jer.
Menigheden svarer:
Og med din ånd.
3. Præsten kan med få ord forklare menigheden meningen med dagens messe.
Vi betror Herren alle vore bekendtes og alle andres behov; da Herren ved hvad de
behøver (Mt 6,31 – 33).
Jesus er hele menneskehedens forløser.
Jesus forkynder Guds rige.
Jesus forlader alle synder, han befrier og helbreder.
Han opfordrer os til, at vi vender os fra vor syndige indstilling og handlinger, og at vi
fornyer vor tro, håb og kærlighed og på ny vender os til ham.
Sig til Jesus helt konkret, hvad du ønsker af ham i denne messe (pause).
Tror du, at han vil høre dig?

Syndsbekendelse
Jesus helbredte alle, der gennem anger havde forberedt deres hjerter for hans nåde.
Derfor beder vi om tilgivelse for vore personlige synder, at han bevæger vore levende
familiemedlemmer til anger, og at han udgyder sin kærlighed og barmhjertighed over
vore forfædres synder.
Jesu kostbare blod vil rense os fra alt, hvad der skiller os fra ham og hinanden.
Vi angrer og bekender oprigtigt hver en synd.
Og vi tilgiver alle, der har såret os.

I det følgende nævnes mange forskellige synder, som ikke alle er lige aktuelle for alle.
Vi skal da tænke på, at Jesus har lært os at bede: Forlad os vore synder. Vi kan som
Kirke kollektivt påtage os verdens syndebyrde ligesom Jesus.
Ved jeg, at mine forfædre eller nulevende familiemedlemmer har begået nogle af de
her nævnte synder, skal jeg specielt nævne for mig selv, hvem det drejer sig om, og
skal også selv oprigtigt tilgive vedkommende.
I den liturgiske tilgivelsesbøn, der følger efter litaniet, beder Kirken om Guds
barmhjertighed for alle mennesker, om syndsforladelse for alle menneskers synder –
de levendes såvel som de afdødes, og et evigt liv for alle – levende og døde.
Alle synger efter anråbelsen: Herre, forbarm dig.
(kort pause efter hver anråbelse)
Herre, på vegne af vore afdøde forfædre, på vore egne vegne, på vegne af vore
levende familiemedlemmer og på menneskehedens vegne beder vi oprigtigt om
tilgivelse for disse og alle andre synder, ligesom vi også ærligt tilgiver dem, der har
brug for vor tilgivelse:
• Enhver mangel på tro, håb og kærlighed
• Alle skældsord, alle forbandelser. Tilgiv os, at vi har vanæret dit hellige navn,
du himmelske Gud, din enbårne søn Jesu Kristi navn, den salige Jomfru Marias
navn og navnene på dine hellige.
• Tilgiv os, at vi ikke har bedt nok, og at vi ikke har modtaget det hellige
Sakramente eller har modtaget det uværdigt.
• Tilgiv os enhver form for okkultisme, sandsigeri, trolddom, hekseri, al sort og
hvid magi samt al form for spiritisme.
• Tilgiv os, hvis vi har aflagt troskabsed overfor gudløse og tyranniske personer
og regimer.
• Tilgiv os ethvert tilhørsforhold til falske religioner, til ny-hedenske kulter og til
pseudo-kristne sekter.
• Tilgiv os al forbindelse med sataniske grupper og med heksegrupper.
• Tilgiv os, hvis vi eller vore forfædre med vort blod har indgået pagt med
mørkets magt eller dets håndlangere.
• Tilgiv os, at vi ikke har æret vore forældre eller vore gamle.
• Tilgiv os enhver overtrædelse af de regler, love og forskrifter, som er
blevet givet af den lovlige myndighed, med mindre disse krænker Guds lov,
religionsfriheden og andre menneskerettigheder.
• Tilgiv os enhver mangel på broderlig kærlighed og alle synder, gennem hvilke vi
har stiftet uro, skadet menneskelige relationer og har forført andre til strid.
• Tilgiv os alt had, al skinsyge, al misundelse og al ærgrelse og irritation.
• Tilgiv os, at vi har syndet mod livets hellighed fra undfangelsen og til den
naturlige død.
• Tilgiv os alle mishandlinger, provokerede aborter, mord og selvmord.
• Tilgiv os alle synder mod kyskheden, onani, førægteskabelige forhold,
ægteskabsbrud, perverse seksuelle forhold, homoseksuelle forhold, overgreb
og incest.
• Tilgiv os alle løgne, bagvaskelser og al letfærdig tale.
• Tilgiv os vor begærlighed og vor umådeholdenhed i spise og drikke.

•
•
•
•

•
•

Tilgiv os afhængighed af alkohol, af stoffer, af fjernsyn, af computere, af
internet, af penge, af spil og arbejdsnarkomani.
Tilgiv os usund bundethed til personer, dyr, steder og ting.
Tilgiv os tyveri, alle ulovlige besiddelser af fremmed gods og ting.
Tilgiv os al uretfærdig fordeling af jordisk gods og arv, og tilgiv de synder, der er
begået i tidligere generationer og blandt vore familiemedlemmer på grund af
dette.
Tilgiv os alle hovedsynder: stolthed, havesyge, ukyskhed, misundelse,
grådighed, vrede og dovenskab.
Tilgiv os vor ulydighed mod Helligånden, og tilgiv os at vi har afvist din nåde og
kærlighed.

Tilgivelsesbøn
Den almægtige Gud forbarme sig over os, / forlade os vore synder / og føre os til det
evige liv.
A.: Amen

(Gloria)
Dagens bøn (Hovedcelebrant)
Bøn fra Missalet: dagens bøn, særlige anliggender eller fra en messe for forskellige
mindedage for afdøde (3):
Lad os bede.
Gud, i din barmhjertighed finder de troende hvile. Giv nådigt (dine tjenere /tjenerinder
og) alle, der hviler i Kristus, deres synders forladelse, så at de friet af alle bånd må få
del i Kristi, din søns, opstandelse. Han, som lever …
Eller fra Maria-messer, Forsoningens Moder:
Lad os bede.
Gud, ved din Søns dyrebare blod har du forsonet verden med dig. Da hans Moder
stod ved korset, har du nådigt gjort hende til syndernes tilflugt. Giv, at også vi ved den
salige Jomfru Marias forbøn må opnå tilgivelse for vore synder. Ved vor Herre …

Ordets gudstjeneste
Første læsning
Vekselsang
Akklamation
Evangelium
Prædiken

Fornyelse af dåbsløfterne

Velsignelse af vand og salt (efter ritualet for eksorcismer)
Gud, du har til menneskeslægtens frelse grundlagt store sakramenter på basis af vand;
indgyd din velsignelses kraft i dette vand, så at denne din skabning – vandet – for at
tjene dine mysterier kan modtage den guddommelige nåde til at kaste dæmoner ud
og bortdrive sygdomme; så at alt, hvad der bliver bestænket med dette vand, hvor de
troende opholder sig, må befries for det onde; at den onde ånd ikke må kunne forblive
dér; at alle den skjulte fjendes angreb må ophøre; så at dine troende uskadte må
undslippe alle angreb ved påkaldelsen af dit hellige navn. Ved Kristus, vor Herre.
Alle: Amen.
Hvis der skal blandes salt i vandet, velsigner eksorcisten saltet:
Almægtige Gud, vi bønfalder dig: velsign i din godhed denne skabning, saltet, som du
ved profeten Elisa befalede skulle kommes i vandet, for at det skulle helbredes for dets
ufrugtbarhed. Giv, Herre, at ethvert angreb af fjenden må blive afværget dér, hvor
denne blanding af salt og vand bliver bestænket, og at de Helligånds nærvær altid må
beskytte os. Ved Kristus, vor Herre.
Alle: Amen
Præsten fortsætter:
Kære brødre og søstre!
Vi er alle i dåben blevet begravet med Kristus, så vi kan opstå med ham til nyt liv.
Vi vil forny vore dåbsløfter, hvormed vi engang forsagede Satan og lovede Gud, vor
Herre, at tjene ham i den ene, hellige, katolske og apostoliske kirke.
De efterfølgende forsagelser er ikke aktuelle for alle, men også her ønsker vi at
forsage alt, som er i modstrid med Guds sandhed, på vore forfædres, familiers og
menneskehedens vegne. Forsagelserne er bevidst gjort meget konkrete. At forsage
betyder at tage afstand fra.
Forsagelsen (menigheden svarer: Ja, jeg forsager)
Derfor spørger jeg jer:
• Forsager I Satan?
• Forsager I alle hans gerninger og alt hans væsen?
• Forsager I al okkultisme, al slags esoterisk lære og al overtro?
• Forsager I hvid og sort magi og heksekunst?
• Forsager I enhver form for spådom?
• Forsager I pendulering og håndlæsning?
• Forsager I spiritisme, astrologi og horoskoper?
• Forsager I forbandelser dvs. påkaldelse af dæmonisk magt over jer selv og over
andre mennesker?
• Forsager I rationalisme og etik, der fornægter Gud?
• Forsager I brugen af amuletter og forheksede genstande?
• Forsager I personkult og gurudyrkelse og alle falske profeter og lærere?
• Forsager I transcendental meditation, Hare Krishna, teosofi, antroposofi, New
Age, alle sekter og hedenske religioner?
• Forsager I okkulte teknikker, som foregiver at kunne befri mennesket?

•
•
•
•
•
•
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•
•

Forsager I helbredelse gennem ånder, bioenergi, reiki, numerologi,
krystalterapi, spiritisme og clairvoyance?
Forsager I enhver form for alternativ helbredelse, hvis den ikke kommer fra den
sande Gud?
Forsager I troen på reinkarnation, da den er i modstrid med Guds åbenbaring?
Forsager I okkulte computerspil og okkult litteratur, som er inspireret af dødens
ånd?
Forsager I teknomusik og anden musik inspireret af Satan?
Forsager I medlemskab af enhver form for hemmelige selskaber?
Forsager I egoisme, begær og ondskab?
Forsager I selvforherligelse, havesyge og ærgerrighed?
Forsager I al slags hovmod og forfængelighed?
Forsager I had, misundelse, ond vilje, fjendskab og nag?
Forsager I fuldstændig og for altid dette i jeres eget navn?
Forsager I fuldstændig og for altid dette på vegne af jeres levende
familiemedlemmer?
Forsager I fuldstændig og for altid dette på vegne af jeres forfædre både på
fædrenes og mødrenes side?
Forsager I fuldstændig og for altid dette for jeres kommende slægt?

Trosbekendelsen (menigheden svarer: Ja, jeg tror)
Præsten fortsætter (spørgsmålene stilles tydeligt og langsomt):
I har nu forsaget Djævelen og alle hans gerninger. Bekend derfor troen på den treenige
Gud, som den lyder ved dåben og ved fornyelsen af dåbsløfterne påskenat, for at
bekræfte, at I tilhører Jesus Kristus:
•
•

•

Tror I på Gud, den Almægtige Fader, himlens og jordens
Skaber (lille pause)?
Tror I på Jesus Kristus, hans Enbårne Søn, vor Herre,
som er født af Jomfru Maria, som har lidt og er blevet begravet,
som opstod fra de døde og sidder ved Faderens højre (lille pause)?
Tror I på Helligånden, Den hellige, katolske Kirke, de
helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv (lille pause)?

Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader,
som har genfødt os af vand og Helligånd
og skænket os syndernes forladelse,
han skærme os med sin nåde
og føre os til det evige liv
i Jesus Kristus, vor Herre.
Alle: Amen.
56. Præsten bestænker menigheden med vievandet, medens alle synger en salme.
Forbønner (Hovedcelebrant)

Først overgiver vi os selv til Herren, så overgiver vi til ham alle vore forfædre og afdøde
slægtninge, vore levende familiemedlemmer, vore efterkommere, hele Guds Kirke og
menneskeheden. Vi beder Gud om at forbarme sig over os alle.
(Forbeder)
1. For den hellige Kirkes store familie i hele verden, for pave N., for vor biskop N.,
for ordensforstandere, for præster, diakoner, for ordensbrødre og ordenssøstre, for
gudviede, for kirkelige medarbejdere og for lægfolket,
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
2. For alle kristne, at de ved Helligånden må blive forenet i sandhed og kærlighed,
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
3. For de udøbte, at de må lære Jesus at kende, og modtage ham, som deres eneste
frelser og Herre.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
4. For Dronningen, for regeringen, for alle politikere, dommere og ansatte i den
offentlige tjeneste og i forvaltningen, for forsvaret og politiet, at de alene må have
retfærdighed og fred for øje og kæmpe for en bedre verden,
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
5. For alle statsmænd i hele verden, at de må kæmpe for det gode, for fred, for
retfærdighed og for lighed for alle mennesker, og for politikerne, der vedtager lovene,
at disse må være i overensstemmelse med Guds bud og til alles bedste.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
6. For alle familier, at du vil bevare dem i kærlighed og enhed.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
7. For alle ægtefolk, der i løbet af ægteskabet er blevet fremmede overfor hinanden
og nu har svært med at leve sammen; at de tilgiver hinanden og stræber efter at
nærme sig hinanden.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
8. For alle unge ægtepar, at de må lære at leve med hinanden i kærlighed og
generøst stille sig i livets tjeneste, sådan som Gud har bestemt det.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.

9. For alle de ønsker, vi bærer i hjertet: for kærlighed og enhed i familierne, for
genoprettelse af alt, der er ødelagt, for en bedre verden, og for at alle ufødte børn må
blive modtaget med glæde og få lov til at komme til verden.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
10. For alle dem, der ligger os på sinde, og som vi i denne hellige messe har medtaget
i vor bøn (kort pause).
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
11. For alle dem, der har bedt om vor forbøn og for dem, vi burde bede for, men som
vi ikke ved, hvordan vi skal bede for.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
12. For alle afdøde i vores slægt, for alle afdøde velgørere og bekendte og for alle
døde i hele verden, for de afdøde, som ingen mere tænker på, og for dem, som ingen
beder for.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn.
! 13. For alle børn, der ikke fik lov til at komme til verden eller som døde i moders liv,
at Gud må tage imod dem og adoptere dem som sine børn.
F: Beder vi til Herren
A: Vær os nådig, hør vor bøn. Eller alternativ forbøn bedt af præsten:
! Endelig beder vi dig i din elskede søns, Jesu Kristi navn, for de aborterede børn,
for de børn, der er mistet under svangerskabet, og for de børn, der døde, da de blev
født. Vor hellige moder Kirken takker dig for disse børn og tager dem til sig som sine,
overgiver dem til din uendelige kærlighed og beder dig adoptere dem som dine børn i
Jesus Kristus, ligesom du adopterede os i den hellige dåb.
Præsten fortsætter:
Gud, vor barmhjertige Fader, vi giver os og vore slægtninge over til dig. Vi bringer vort
slægtstræ til dit alter og lægger vore forfædre frem for dig. Tag imod dem og forvandl
dem. Og som brød og vin bliver forvandlet til Kristi Legeme og Blod, gør, o Herre, at
også vi og vore nulevende familiemedlemmer og vore forfædre bliver forvandlet til
Kristi mystiske legeme, de helliges samfund. Det beder vi dig om ved din søn, Jesus
Kristus. Han, som lever og råder i al evighed.
A: Amen.
Hovedcelebranten opfordrer dem, der ønsker det, til at lægge deres optegnede
stamtræ og andre skriftlige intentioner i kurven, som derefter bæres frem til præsten,
der stiller kurven på alteret. Samtidig bæres offergaverne frem.

Tilberedelse af offergaverne
23. Stående ved alteret tager præsten patenen (skålen) med brødet. Med begge
hænder holder han den lidt hævet over alteret, mens han stille siger:
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.
eller
Velsignet er du, Herre, universets Gud,
for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Dette brød, frugten af jorden og menneskets arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad det for vor skyld blive til livets brød.
A: Lovet være Gud i evighed.
24. Diakonen eller præsten hælder vin og lidt vand i kalken, idet han siger
stille for sig selv:
Som vandet blandes med vinen,
forene Kristus os med sin guddom,
han som blev ét med os som menneske.
25. Præsten tager kalken og hæver den med begge hænder lidt over alteret, mens han
stille siger:
Lovet være du, vor Gud, verdens Herre,
for vinen, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Denne vin, frembragt af vinstokken
ved menneskets arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad det for os blive frelsens kalk.
eller
Velsignet er du, Herre, universets Gud,
for vinen, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Denne vin, frugten af vinstokken og menneskets arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad den blive til vor åndelige drik.
A: Lovet være Gud i evighed.
26. Dybt bøjet beder præsten stille for sig selv:
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.
29. Præsten står atter midt for alteret og vendt mod menigheden strækker
han hænderne ud og samler dem igen, idet han siger:
Lad os forenes i bøn,
at vor offergave må blive Gud til behag.
Menigheden rejser sig og svarer:
Herren til ære og verden til frelse.
30. Bøn over offergaverne tages fra den valgte messe fra missalet (de afdøde nr. 3):
Lad os bede.
Herre, se nådigt til de gaver,
som vi frembærer for dine tjeneres fred og hvile,
så at de ved dette sakramente, der bringer menneskene frelse,
må få evig arvelod med alle dine forløste.
Ved Kristus, vor Herre.
eller fra Maria-messen, Forsoningens moder:
Lad os bede.
Herre, vi bringer dig forsoningens og lovprisningens offergaver. Udslet barmhjertigt
vore synder på forbøn af den salige Jomfru Maria, syndernes tilflugt, og styrk vore
vankelmodige hjerter.
Ved Kristus vor Herre.

4. EUKARISTISKE BØN
116. Præfationen til denne eukaristiske bøn må ikke udskiftes med nogen
anden, da den er en strukturel del af bønnen, som er en opsummering af
frelseshistorien.
P. Herren være med jer.
M. Og med din ånd.
?P. Opløft jeres hjerte.
M. Vort hjerte er hos Herren.
P. Lad os takke Herren vor Gud.
M. Det er værdigt og ret.
Sandelig, det er værdigt at takke dig, hellige Fader;
det er ret og rigtigt at prise din herlighed,
for du alene er den levende og sande Gud:
Du var til, før verdens grundvold blev lagt,
og du forbliver til evig tid den samme,
du, som bor i et utilgængeligt lys.
Du alene er god, du alene er livets kilde,
du, som skabte alle ting
for at fylde dem med velsignelse
og glæde dem ved dit lys.

Derfor står talløse engleskarer foran dig
og tjener dig dag og nat.
De skuer dit ansigts herlighed
og priser dig uden ophør.
Sammen med dem og på al skabningens vegne
lover vi dit navn og siger (synger) med jubel:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosianna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosianna i det høje.
117. Med udbredte hænder siger præsten:
Hellige Fader, vi bekender, at du er stor.
Alle dine gerninger har du gjort i visdom og kærlighed.
Du dannede mennesket i dit billede
og satte ham over verden som skabningens herre
for at tjene dig, sin Skaber.
Men han mistede dit venskab,
da han i ulydighed vendte dig ryggen.
Dog gav du ham ikke i dødens vold,
thi barmhjertigt hjalp du den faldne slægt
til at søge og finde dig.
Gang på gang sluttede du pagt med menneskene
og sendte profeter med bud om en kommende frelse.
Hellige Fader,
så højt elskede du verden,
at du i tidens fylde
sendte din Søn, din Enbårne, som vor Frelser.
Undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria
fremtrådte han som menneske,
prøvet i alt, dog ikke i synd.
Han kom med glædesbud:
om frelse for fattige,
om løsladelse for fanger,
om glæde for sønderbrudte hjerter.
Men for helt at opfylde din frelsesplan
gav han sig hen i døden,
og ved sin opstandelse knuste han døden
og fornyede livet.
Vi skal nu ikke længere leve for os selv,
men for ham, som døde og opstod for os,
og derfor sendte han fra dig Helligånden
sin førstegave til de troende
til at fuldbyrde din gerning i verden
og føre dem frem til helligheds fylde.

118. Han samler hænderne og udrækker dem over offergaverne, idet han siger:
Derfor beder vi dig, Herre:
Lad din Ånd hellige disse gaver,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:
at de må blive vor Herres Jesu Kristi
legeme og X blod,
Han samler hænderne.
til at fejre det store mysterium,
han efterlod som sin evige pagt.
119.
Da timen var kommet, hellige Fader,
da du ville herliggøre ham og som han havde elsket sine, der var i verden,
elskede han dem til det sidste Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:
holdt han måltid med dem,
tog brødet, udtalte velsignelsen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:
TAG DET OG SPIS ALLE DERAF.
DETTE ER MIT LEGEME,
SOM HENGIVES FOR JER.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ
i tilbedelse.
120. Derefter fortsætter han:
Ligeså tog han kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:
fyldt med vintræets frugt,
fremsagde takkebønnen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:
TAG DEN OG DRIK ALLE DERAF.
DETTE ER KALKEN MED MIT BLOD,
DEN NYE OG EVIGE PAGTS BLOD,
SOM UDGYDES FOR JER OG FOR ALLE (MANGE)
TIL SYNDERNES FORLADELSE.
DETTE SKAL I GØRE TIL MIN IHUKOMMELSE.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ
i tilbedelse.
121. Derefter synger eller siger han:
Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:
Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed.
Andre akklamationer:
Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:
Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit kors og din opstandelse har befriet os.
122. Med udbredte hænder beder præsten:
Derfor mindes vi, Fader, i dag vor forløsning,
vi ihukommer Kristi død og nedfart til dødsriget,
vi bekender hans opstandelse og himmelfart.
Han sidder nu ved din højre side,
og mens vi forventer hans herlige genkomst,
frembærer vi indtil tidernes ende hans legeme og blod,
et dig velbehageligt offer til frelse for verden.
Herre, du har selv beredt denne gave for din Kirke.
Se derfor i godhed til alle,
som får del i dette brød og denne kalk.
Lad din Helligånd samle dem til ét legeme,
en levende, fuldkommen offergave i Kristus
til lov og pris for din herlighed.
Så tænk da, Herre, på alle dem,
for hvem vi frembærer dette offer:
din tjener, vor pave N., vor biskop N.
og alle din Kirkes biskopper, præster og diakoner,
dem, som her frembærer offeret, de forsamlede troende,
hele dit folk på jorden og alle,
som søger dig af oprigtigt hjerte.
Tænk også på dem,
som gik bort i Kristi fred,
på alle døde,
hvis tro du alene kender:
Vore forfædre, afdøde slægtninge og venner …
Vi beder specielt for dem,
• Som ingen har anbefalet dig ved din Søns offer, for dem, der ikke fejres hellige
messer for, og for dem, der ikke bliver bedt for i kirken.
• For dem, der har givet afkald på en kirkelig begravelse.
• For dem, der i deres dødsstund ikke ville have nogen præst og fravalgte
skriftemålets sakramente, kommunionen og de syges salvelse.
• For dem, der ikke har overgivet sig i dine hænder eller taget afsked med deres
kære.

•
•

For dem, der har begået selvmord eller som er omkommet ved en ulykke.
For dem, der er døde alene, uden bøn, uden kærlighed, måske på en
krigsskueplads eller i en fangelejr eller som offer for terror, vold og mishandling.

•

For alle børn, der ikke fik lov til at komme til verden eller som døde i moders liv,
at Du må tage imod dem og adoptere dem som sine børn.

•

Alternativ:

Vi beder om din barmhjertighed for enhver der ikke har skriftet og fået tilgivelse for
følgende synder, inden de døde:
• ægteskabsbrud
• årsag til skilsmisse
• seksuel perversitet
• alkoholisme, afhængighed af stoffer og andet misbrug.
• okkultisme, spiritisme, clairvoyance, trolddom, heksekunst og astrologi
• delagtighed i totalitære og ideologiske systemer
• afgudsdyrkelse i form af guddommeliggørelse af penge, materielle goder og
magt
• medlemskab af frimurerloger og andre hemmelige selskaber
• satanisme og okkultisme
Milde Fader, vi beder dig:
Giv os, dine børn, arvelod i Himlen
sammen med den hellige Gudsmoder, Jomfru Maria, med den hellige Josef, hendes
brudgom, med dine apostle og alle helgen,
så at vi med al skabningen,
friet fra synd og død,
kan prise din herlighed i dit rige.
Ved Kristus, vor Herre,
Præsten samler hænderne.
ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver.
123. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet han siger
/ synger:
Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:
Amen.

Kommunion
Indledning til Fader Vor (Hovedcelebrant):
Med jeres ”Amen” har I bekræftet den store eukaristiske bøn.
Derigennem har I sammen med præsterne og hele Guds folk, udøvet jeres præstelige
tjeneste, som er givet jer i dåben.

•
•

Vi beder nu vor himmelske Fader forlade os vore synder, og at han skænker os
nåden, så at vi også må kunne tilgive alle, som har såret os.
Vi beder ham om, at vi må blive befriet fra alle nedarvede konsekvenser af
synden og fra al nedarvet sygdom, som har haft indflydelse på ånd, sjæl og
legeme, og at han befrier os fra enhver indflydelse fra den Onde.

Lad os derfor sammen med Kristus bede den bøn, han selv har lært os:
124. Fader Vor … (evt. sunget på latin)
Fader vor, du som er i himlen.
Helliget vorde 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 vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Med udbredte hænder beder præsten alene:
125. 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.
Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:
Thi dit er riget og magten og ære i evighed.
126. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:
Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din kirkes tro
og før den efter din vilje
til fuldkommen enhed og fred.
Han samler hænderne.
Du som lever og råder fra evighed til evighed.
Menigheden svarer:
Amen.
127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud og siger:
Herrens fred være altid med jer.

Menigheden svarer:
Og med din ånd.
128. Diakonen eller præsten siger:
Lad os ønske hverandre fred.
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab og
næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.
129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille stykke
deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:
Vor Herres Jesu Kristi legeme og blod,
forenet i denne kalk, blive os til evigt liv.
130. Herunder synges eller siges:
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
Giv os fred.
Disse påkaldelser kan gentages, så længe brødsbrydelsen varer.
Der afsluttes altid med: Giv os fred.
131. Med samlede hænder beder præsten stille for sig selv:
Herre Jesus Kristus, den levende Guds Søn,
efter Faderens vilje
og ved Helligåndens medvirken
har du ved din død skænket verden livet.
Frels mig ved dette dit hellige legeme og blod
fra alle mine synder og fra alt, hvad der er ondt.
Lad mig altid holde fast ved dine bud
og aldrig skilles fra dig.
Eller:
Herre Jesus Kristus,
når jeg modtager dit legeme og blod,
lad det da ikke blive til dom og fortabelse,
men for din kærligheds skyld til styrke og lægedom.
132. Præsten gør knæbøjning, tager hostien i hånden og holder den løftet
noget over patenen eller kalken. Vendt mod menigheden siger han med høj røst:
Se det Guds Lam, som borttager verdens synd.
Salige er de, som er indbudt til Lammets bord.
Sammen med menigheden tilføjer han én gang:
Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,

så bliver min sjæl helbredt.
133. Derefter kommunicerer præsten.
(Er der brug for en kommunionsuddeler, og der ikke er nogen tilstede, som har en
stående tilladelse, indsætter præsten en egnet person som kommunionsuddeler ad
hoc med følgende ord:
Herren velsigne X dig, så du nu kan tjene dine brødre og søstre med Kristi legeme og
blod.
Denne svarer:
Amen.)
134. Menigheden modtager nu kommunionen evt. under begge skikkelser:
Kristi legeme. (Dette er Kristi legeme)
(Kristi blod)
Kommunikanten svarer:
Amen.
(Ikke-katolikker er velkomne til at gå frem til præsten og modtage hans velsignelse i
stedet for alterbrødet. I så fald lægger man den højre hånd på sit venstre bryst).
138 a. Præsten kan gå tilbage til præstesædet. Man kan enten bede en stund for sig
selv eller synge en takkesalme.
138 b. Besindelse inden den afsluttende bøn
Vi har modtaget Kristi legeme og blod. Vi beder nu til Herren, at han ved sit eukaristiske
nærvær helbreder alle vore sår og lidelser på ånd, sjæl og legeme efter hans vilje:
1. Vi svarer: ”Herre, befri min ånd!”
Fra vores manglende evne og vilje til at angre og tilgive:
•
• Fra selvanklager og anklager mod andre mennesker, og for alle former for
bedrag:
• Fra al åndelig blindhed:
• Fra al slaveri under de onde ånder og denne verdens åndsmagter:
• For al modløshed, magtbegær og hovmod:
• Fra tilbøjelighed til hovedsynderne: Stolthed, havesyge, utugt, misundelse,
umådeholdenhed, vrede og dovenskab og fra enhver tilbøjelighed til det onde.
2. Vi svarer: ”Herre, befri min sjæl!”
• For al skyldfølelse og følelse af ikke at være noget værd:
• For mindreværdsfølelse, usikkerhed, utryghed, angst, ængstelse og skamfølelse:
• For enhver fristelse til at fortvivle og begå selvmord:
• Fra slaveri af alkohol, stoffer, pornografi og andet misbrug:
• Fra enhver form for hidsighed og mangel på selvbeherskelse:
• Fra ethvert anlæg for neuroser, psykoser, depressioner, skizofreni, paranoia og
andre psykiske lidelser:
• Fra psykosomatiske og nedarvede psykiske sygdomme.

3. Vi svarer ”Herre, befri mit legeme!”
• Fra kræft, HIV, aids og andre livstruende sygdomme:
• Fra allergi, epilepsi, sukkersyge, gigt og andre kroniske sygdomme:
• Fra sygdomme i nervesystemet, infektioner af enhver art og fra søvnløshed:
• Fra alle nedarvede fysiske sygdomme og fra enhver form for legemlig sygdom.
Således vil Herren befri vort slægtstræ fra enhver svaghed og synd.
De afdøde opnår tilgivelse og fred.
De levende bliver fyldt med Guds nåde og Helligåndens gaver.
Vi bliver alle helbredt; vi modtager Helligåndens gaver, som tegn på den genvundne
sundhed og frihed.
139. Afslutningsbøn, bønner for de afdøde nr. 9 (Hovedcelebrant)
Almægtige og barmhjertige Gud,
giv, at det sakramente, vi har modtaget, må rense os.
Lad dette offer bringe os din nåde
og blive de svages styrke og grundvold i farer.
Måtte det skænke levende og døde
alle deres synders forladelse
og pantet på den evige forløsning.
Ved Kristus, vor Herre.
Eller fra Jomfru Maria, forsoningens moder
Herre, vi har modtaget vor forløsnings sakramente, din Søns legeme og blod. Giv, at vi
på den salige Jomfru Marias forbøn både må få din tilgivelses nåde og den evige frelses
løn.
Ved Kristus, vor Herre.
Alle: Amen.

Udstilling af Sakramentet
Tid til stille tilbedelse (minimum 10 min.)
Litani (hovedcelebrant)
Vi erklærer Jesus som Herre på alle områder i vort liv.
Vi gentager efter hver sætning: ”Jesus er Herre”.
• Over min ægtefælle, mine børn og over mine forældre.
• Over mine slægtninge, mine venner og mine bekendte.
• Over min fortid, min nutid og min fremtid.
• Over al min tid og over min evighed.
• Over mit arbejde og over mine studier.
• Over min fritid og over min hvile.
• Over min sundhed, mine vanskeligheder og mine sygdomme.
• Over min fattigdom, mine besiddelser og rigdomme.
• Over min arbejdsgiver og overordnede.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Over mine underordnede og dem, som er betroet mig.
Over mine medarbejdere og samarbejdspartnere.
Over mine personlige forbindelser.
Over alle mennesker, som har betroet sig til mig, og som jeg har ansvar for.
Over min ånd, sjæl og legeme.
Over mit hoved, mine øjne, mine ører, min mund, mine sanser og mine
lemmer.
Over mit hjerte og min seksualitet.
Over mine indre organer.
Over mine åndelige goder og evner.
Over min forstand og min vilje.
Over mit håb og min angst.
Over mine tanker og følelser.
Over min bevidsthed og min underbevidsthed.
Over alt, hvad der foregår under min søvn.
Over mine luner og over mine indfald.
Over min måde at ernære mig på og min måde at klæde mig på.
Over min tanke og min tale.
Over mit selskabs- og familieliv.
Over mit hjem og min hjemegn.
Over min legemlige død og min evighed.

Befrielsesbøn (Hovedcelebrant)
(Hovedcelebranten siger bønnen sætning for sætning og menigheden gentager den).
•

Herre, almægtige, barmhjertige Gud, Fader, Søn og Helligånd, befri mig for al
indflydelse fra onde ånder.

•

Fader, i Jesu Kristi navn, bønfalder jeg dig om at bryde enhver lænke, som
Djævelen har bundet mig med.

•

Fjern fra mig alle forbandelser, hekseri, sort magi og dæmoniske bånd;
hjemsøgelse af dæmoner, angreb og besættelse.

•

Udgyd din søns kostbare blod over mig. Måtte hans rene blod, som har forløst
mig, bryde alle min krops og sjæls lænker.

•

Det beder jeg om på forbøn af den salige Jomfru Maria.

•

Hellig ærkeengel Mikael gå i forbøn for mig og kom til min hjælp.

•

I Jesu navn befaler jeg alle dæmoner, som måtte have indflydelse på mig, at
forlade mig for bestandig.

•

Ved Jesu piskning, tornekrone, kors, ved hans blod, død og opstandelse befaler
jeg alle onde ånder at forlade mig.

Ved den sande Gud, ved den hellige Gud, ved Gud som kan alt, i Jesu, min
Frelsers og Herres navn befaler jeg jer: forlad mig. Amen.
(Efter A personal Prayer, Manual of Minor Exorcisms s. 61)
•

Sakramental velsignelse
Hovedcelebranten løfter monstransen og siger:
Måtte al trøsts Gud skænke jer sin velsignelse, han som har skabt os i kærlighed og i
Kristus givet os håbet om den salige opstandelse.
A.: Amen.
Måtte han give de levende tilgivelse for deres synder og føre de afdøde ind i sit lys.
A.: Amen.
Måtte Kristus, den opstandne, forbarme sig over de levende og de døde.
A.: Amen.
Hovedcelebranten evt. ledsaget af diakonen går ned gennem kirken og lyser
velsignelsen med Sakramentet ved hver bænkerække, og tilbage ved alteret lyser han
velsignelsen over hele forsamlingen i form af et kors med følgende ord:
(Enten:)

Den almægtige og treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd velsigne og
bevare jer.
A.: Amen.

(Eller:)

Herren velsigne dig og bevare dig.
A.: Amen.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
A.: Amen.
Herren løfte sit ansigt på dig og give dig fred.
A.: Amen

Sakramentet bæres væk, mens der evt. spilles
Meddelelser (herunder om mulighed for forbøn og skriftemål)
Koncelebrant / diakon:
Gå bort med Kristi fred.
A.: Gud ske tak og lov.
Afslutningssalme (Evt. en mariasalme foran Marias alter)
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