Alla själars dag

Vårt evighetshopp
Sankt Pauli kyrka 6 november 2022

Psalmer: 172, 1:3-4, 641, 321, 285
Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1603 (andra årgången).
Söndagsskola: Lilla gruppen: t.o.m. förskoleklass, Mellangruppen: åk 1-5,
Söndagsklubben: fr åk 6.
Före mässan spelas Variasjoner over den norske folketone: «Å hvor salig det
skal blive» av Bjarne Sløgedal

SAMLING
Ingångspsalm 172
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 1:3-4
P: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar
F:

* Skyn av vittnen lovar dig, trons profeter och apostlar
himlaskaran klädd i vitt, ur bedrövelsen förlossad
Dig bekänner fröjdefullt, Kyrkan hela jorden runt.
Dig, vår Fader, stor i nåd, ofattbar i makt och ära,
och din sanne, ende Son, tillbedd intill jordens ändar,
och din Ande, Hjälparen, sänd till oss från himmelen.

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 Exultate Deo A. Scarlatti, text: Ps. 81:1
Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Halleluja. Höj jubel till Jakobs Gud! Halleluja.

* Epistel

P: Så lyder Herrens ord

F: Gud vi tackar dig.

Gradualpsalm 641
* Evangelium
P: Så lyder det heliga evangeliet

F: Lovad vare du, Kristus.

Psalm 768 Söndagsskolesång
Predikan
* Trosbekännelsen (apost/nicenska, se sista/nästsista uppslaget i psalmboken)
Kör Holy is the true light. W. H. Harris, text från The Salisbury Diurnal

Holy is the True Light, and passing wonderful, lending radiance to them that
endured in the heat of the conflict, from Christ they inherit a home of unfading
splendour, wherein they rejoice with gladness evermore. Alleluia!

Kyrkans förbön
MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 321
* Lovsägelsen

P: Herre, 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.

Kör: O nata lux M. Lauridsen. text: anonym

O ljus född av ljus, Jesus, världens förlossare, värdes mottaga med kärleksfull nåd,
alla som ödmjukt prisar och ber. Du som en gång nedlät dig att bli kött för de
förtappades skull, förläna oss att bli lemmar av din välsignade kropp.

Tackbön
SÄNDNING
* Lovpsalm 285

* Välsignelsen

P: Låt oss gå i frid F: och tjäna Herren med glädje!

Postludium Det finns djup i Herrens godhet. Orgelbearbetning av Lars Egebjer
Präst – Martin Lindh, organist – Mikael Holmlund, Vokalensemblen, Inese P
Johansson – körledare.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kollekt till KRIK-Kristen idrottskontakt
Månadsinsamlingen under november går
till Open Doors.

Ikväll
18.00 kvällsgudstjänst. Torbjörn Johansson
Nästa söndag 13/11 18.00 Mozarts Requiem
Sankt Pauli och Örgryte kyrkokörer med musiker. Nóra Johansson Abaffy – dirigent.
……………………………………..

Help Ukraine Gothenburg

Söndag 13 november (kl 10-11, 12.30-15) ordnar vi i Sankt Pauligården (ingång th om
huvudingången) en insamling för Ukraina i samarbete med Help Ukraine Gothenburg.
Vi samlar in förnödenheter och pengar till de drabbade.
Denna gång tar vi emot följande: Underställ, Varma strumpor/sockor,
Buffar/halsdukar, Handskar, Vinterjackor/byxor, Mössor, Ibuprofen/Paracetamol,
Sovsäckar/Liggunderlag, Konserver/torrvaror, Särskild utrustning till soldater såsom
kängor, arbetshandskar, fodrade arbetshandskar, vinteruniformer.
OBS! Vi tar endast emot grejer i gott skick!
Vill du vara med och hjälpa till med detta? Kontakta Cecilia Nygren
matkasse.sanktpauli@gmail.com
Det går också att stötta med en gåva på SWISH-nr 123 511 76 01 (nov-dec). Märk
inbetalningen med Ukraina.
……………………………………..

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

