Femte söndagen i påsktiden

Att växa i tro

Sankt Pauli kyrka 2 maj 2021
Psalmer: 517, 641:7, 293, 467, 200:7-8
Denna söndags bibelläsningar finns i psalmboken på sidan 1428
Före mässan spelas Spring Song av A. Hollins

SAMLING
Ingångspsalm 517
Beredelseord
Syndabekännelse
F: Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med
tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som
mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har
del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med
mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull.
Förlåtelseord

F: Amen.

Tackbön
F: Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus
Kristus, vår Herre. AMEN
Herre förbarma dig (Kyrie) 696:4

P: Helige Herre Gud...
…

* Lovsång (Gloria och Laudamus) ps 641:7
P: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden…
Pris vare dig Gud Fader som allting kommit från, och genom vilken allt består i
Jesus Krist, din Son, och Anden som bekräftar ditt förbund: Immanuel.
Treenig Gud nu lovar dig ditt frälsta Israel.

ORDET
* Dagens bön
P: Herren vare med er.
P: Låt oss bedja…

F: Med dig vare ock Herren.
F: Amen.

* Gammaltestamentlig läsning
P: Så lyder Herrens ord
F: Gud vi tackar dig.
Körsång Led milda ljus, text Svps 275
* Epistel
P: Så lyder Herrens ord

F: Gud vi tackar dig.

Gradualpsalm 293
* Evangelium
P: Så lyder det heliga evangeliet

F: Lovad vare du, Kristus.

Predikan
* Trosbekännelse (nicenska/apostoliska, se sista/näst sista sidan i psalmboken)
Körsång: Den tro som fast på klippan står M. L. Takle
1. Den tro som fast på klippan står är tron på Jesus Krist. Den tro som Herrens löfte
får om himmelen till sist. Den tron en fristad har i glädjen och i sorgen
För Jesus själv är borgen dit tron sin tillflykt tar
2. Här finns en sak att märka till tröst i nödens tid. Gud skall de svaga stärka i varje
kamp och strid. När du hör Jesus till så skall du mera vinna
Och större styrka finna om du blott kämpa vill.
3.O, Jesus du min ära, min Frälsare så god. En klädnad får jag bära som renats i ditt
blod. Låt komma vad som vill, ej något skall mig skilja ifrån Guds kärleks vilja, för
jag hör Jesus till!

Kyrkans förbön

MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 467
* Lovsägelsen
P: Upplyft era hjärtan till Gud. F: Vi upplyfter våra hjärtan.
P: Tacka Gud vår Herre. F: Allena Gud är värd vårt tack och lov.
P: Ja, sannerligen… tillbedjande sjunga.
* Helig (Sanctus) 698:4

(*) Nattvardsbönen
F: Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess
du kommer åter i härlighet.
(*) Herrens bön (se sista uppslaget i psalmboken)
(*) 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.
(*) Herrens frid (Pax)
P: Herrens frid vare med er.
(Fridshälsning kan utväxlas, t ex med orden ”Herrens frid”)
* O Guds Lamm (Agnus Dei) 699:4
…

Nattvardens utdelande (Kommunionen)
Till Herrens bord är alla välkomna! Är man inte döpt eller av annat skäl inte beredd att ta
emot nattvarden, kan man motta Herrens välsignelse. Lägg din vänstra hand på din högra
axel till tecken på det. Glutenfritt bröd finns och fås vid begäran.

Ordning vid utdelandet: Prästen doppar brödet i vinet och vi tar emot det med
nypan” / pincettgrepp.

Körsång It is well with my soul – R. Clausen
1. När frid som en flod sköljer över min väg, när sorger rullar in som havets vågor
vad som än blir min lott, har du lärt mig att säga det är väl, jag har frid i min själ.
2. Han lever – vilken salighet, denna underbara tanke! Min synd, inte delvis utan helt,
är spikad på korset och jag behöver inte bära den längre prisa Herren, min själ! Det är …
6. Herre, låt dagen komma snart då vår tro förbyts i åskådning och inget skymmer min
blick. Trumpeter ska ljuda då Herren stiger ner, också då har jag frid i min själ. Det…

Tackbön
SÄNDNING
* Lovpsalm 200:7-8

* Välsignelsen

Postludium Preludium F-dur BuxWV 144 av D. Buxtehude
Björn Larsson – präst, Mikael Holmlund – organist, fyra män ur VOiCES,
Lena Eriksson - körledare.
………………………………………………………………………………….
Kollekt idag Sveriges kristna råd. Månadsinsamlingen i maj: Open Doors

Onsdagar 12.00 Middagsbön med musik
Max 8 besökare, sänds via hemsida och Youtube.
Onsdagar 18.30 Studiekväll i Pauli Jakobs brev. Björn Larsson
bibelstudieledare. Se hemsidan för zoomlänk.
Korta mässor i Sankt Pauli! Torsdagar kl 11,11.30, 12.00 och söndagar kl
14, 14.30, 15.00. Max 8 deltagare, anmäl dig på hemsidan. Välkommen!
P.g.a detta kortas tiden för söndagarnas ”förlängda kommunion” till kl 13.45.

svenskakyrkan.se/sanktpauli

