Första söndagen i advent

Ett nådens år
Sankt Pauli kyrka 28 december 2021
Psalmer: 103, 109, 105, 104, 108
Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1262 (andra årgången).
Söndagsskola under predikan: yngsta gruppen från ca 3 år till förskoleklass.
Mellangruppen åk 1-4. Söndagsklubben från åk 5.
Före mässan spelas Parafras över Dotter Sion av Alexandre Guilmant.
INLEDNING
Psalm 103
Beredelseord och syndabekännelse
F: Gud, var mig nådig i din godhet,
Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet.
Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och gör mig på nytt frimodig och stark.
Driv inte bort mig från ditt ansikte, och tag inte din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få glädjas över din frälsning, och hjälp mig att villigt följa dig.
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), 696:1 P: Helige Herre Gud...

…
* Lovsången (Gloria och Laudamus) 697:6
P: Ära åt Gud i höjden… F: Vi prisar dig, vi tillber dig…

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

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

* Dagens gammaltestamentliga text
P: Så lyder Herrens ord
F: Gud vi tackar dig.
Körsång: Dotter Sion - G F Händel
1. Dotter Sion, fröjda dig! Jubla högt, Jerusalem! Se, din konung kommer här,
fridens hälsning dig han bär. Dotter Sion, fröjda dig! Jubla högt, Jerusalem!
2. Hosianna Davids son! Högt välsignad vare han! Friden utgår från hans tron,
nåd och sanning ger oss han. Hosianna Davids son! Högt välsignad vare han!
* Dagens episteltext
P: Så lyder Herrens ord

F: Gud vi tackar dig.

Gradualpsalm 109
* Dagens evangelietext & Psalm 105
P: Så lyder det heliga evangeliet

F: Lovad vare du, Kristus.

Sång Söndagsskolan samlas i koret.
Hosianna Davids son. Jesus kommer, Jesus kommer.
Hosianna Davids son. Å vad vi är glada!
Predikan
* Trosbekännelsen (apost/nicenska, se sista/nästsista uppslaget i psalmboken)
Körsång: Nu är advent – G. Nordqvist

Sakta det klingar: Nu är Advent! Frälsaren kommer, Gud Honom sänt. Red dig att taga
Honom emot! Kasta din börda ned för Hans fot! Midvinterns sköna, heliga tid bringar
dig åter barndomens frid, skänker ditt hjärta ljusning och ro, tänder ånyo din flämtande
tro. Än är det hoppets, bidandets tid. Snart ljuder änglars budskap om frid. Sakta det
klingar: Nu är Advent! Frälsaren kommer. Gud Honom sänt.

Kyrkans förbön
MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 104
P: Av ditt ger vi åt dig, F: ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen
* 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) 698:1

…
(*) Nattvardsbönen
F: Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess
du kommer åter i härlighet.
(*) Herrens bön. Fader vår (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) 699:1
…
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 högra hand på din
vänstra axel till tecken på det. Glutenfritt bröd finns och fås vid begäran. Ordning vid
utdelandet (ett tag till): Prästen doppar brödet i vinet och vi tar emot det med nypan” /
pincettgrepp.

Körsång Jerusalem, häv upp din röst – V. Schurig
Text se Svps. 106:1,3,4
Tackbön
SÄNDNING
* Lovpsalm 108

* Välsignelsen

P: Låt oss gå i frid F: och tjäna Herren med glädje!
Postludium Advent av Otto Olsson
Präst – Björn Larsson, organist – Mikael Holmlund, kyrkokören
Jakob Bramstång-trumpet
…………………………….……………………………………………………
Dagens kollekt går till
Act Svenska kyrkan
Månadsinsamlingen under november går till
ELM- Evangelisk Luthersk Mission
Vid lunchmusiken onsdag 1 dec kl 12
medverkar Jona Malm, violin
Tis kl 18.45 ”Markus för alla” Bibelstudiekväll.
Fredag 3 dec kl 18, mässa med bön och lovsång i Pauligården.

Alpha - utforska livets vägar

Vill du, under trevliga och avslappnade former, få ökad
inblick och förståelse för det grundläggande i kristen tro?
Vill du kunna ifrågasätta, samtala och diskutera detta med
andra? Följ med på Alpha i vår! 10 tisdagskvällar med
start 18/1. Läs mer på hemsidan.

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

