Femtonde söndagen efter trefaldighet

Ett är nödvändigt
Sankt Pauli kyrka 25 september 2022

Psalmer: 24:1-3, 4-6, 249, 45, 555
Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1519 (andra årgången).
Söndagsskola: Lilla gruppen: t.o.m. förskoleklass, Mellangruppen: åk 1-5,
Söndagsklubben: fr åk 6.
Före mässan spelas: Cello Suite No 1 in G-dur av J.S. Bach
SAMLING
Ingångspsalm 24:1-3
Avtackning av Bengt Karlsson
Psalm 24:4-6
Beredelseord
Syndabekännelse
F: Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har
syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i
barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.
P: Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse:
....

Jesu, Guds sons, blod renar oss från all synd.
F: Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen 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) 696:5 P: Helige Herre Gud... F:

…

* Lovsång (Gloria och Laudamus) Svps 10
P: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar
F:

* Lov ära och pris dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än.
/: Halleluja, din är äran, Halleluja Amen :/
Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm,
som bar våra synder på korsträdets stam! Halleluja, din är äran! ...
Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god,
som vittnar om Jesu försonande blod! Halleluja, din är äran! ...

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.
Kör Överallt finns du Gud
t: M. Bokblad m: L. Sandström, pianosats H-E. Holgersson
* Epistel

P: Så lyder Herrens ord

F: Gud vi tackar dig.

Gradualpsalm 249
* Evangelium
P: Så lyder det heliga evangeliet

F: Lovad vare du, Kristus.

Kör: Together with you
K. och H. Cederqvist
(text efter Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.)
Sång Söndagsskolan samlas i koret
Jag får va hos dig, jag får be till dig, jag får lovsjunga ditt namn,
Du har tid med mig när jag söker dig, min Herre, min Gud.

Predikan
* Trosbekännelsen (apost/nicenska, se sista/nästsista uppslaget i psalmboken)
Kyrkans förbön
MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 45
* Lovsägelsen
P: Av ditt ger vi åt dig, F: ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen
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) 698:5
…
(*) 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, ”Herrens frid”)
*O Guds lamm (Agnus Dei) 699:5

…
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.

Tackbön

SÄNDNING
* Lovpsalm 555
* Välsignelsen
P: Låt oss gå i frid F: och tjäna Herren med glädje!

Postludium: Entré av O. Olsson
Präst – Björn Lasson, organist – Inese P Johansson, Juniorkören, David
Olsson-violin, Titus P Johansson - cello
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kollekt Räddningsmissionen
Månadsinsamlingen under september går
till Diakonin i Sankt Pauli församling.

Idag kl 16

Gudstjänst med SMÅ&stora. Tema: Livsviktigt!
Ons kl 10.30-12.00 Mathildas Café i Pauligården.

Nästa söndag 2 oktober
Tillsammans i Pauli 11.00 Högmässa, 12.30 grillning, 13.30 program för
barnen med dramapedagogen Simon Klasson, i kyrkan berättar Johannes
Sköldengen om sin bok om Markusevangeliet, 14.45 Andakt i kyrkan och
därefter fika 15.00. Välkomna!
Rättelse: Ingen Markus för alla nu på tisdag men tisdagen därpå 4/10.
Ideella till Allhelgonahelgen Det behövs ideella medarbetare till Alla
helgons dag 5/11 kl. 13-17 både i kyrkan och i Östra kapellet. Fint om vi kan
vara många som delar upp dagen och platserna. Anmälan till Björn Nilsson,

bjorn.nilsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

