Domssöndagen

Kristi återkomst
Sankt Pauli kyrka 20 november 2022

Psalmer: 640,1:3-4, 317, 76, 490
Dagens textläsningar finns i psalmboken på sidan 1565 (andra årgången).
Söndagsskola: Lilla gruppen: t.o.m. förskoleklass, Mellangruppen: åk 1-5,
Söndagsklubben: fr åk 6.
Före mässan spelas Apparition de l’église éternelle - O. Messiaen

SAMLING
Ingångspsalm 640
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.
Körsång Cry out – K. Nystedt
* Epistel

P: Så lyder Herrens ord

F: Gud vi tackar dig.

Gradualpsalm 317
* 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)
Körsång Som sådden förnimmer Guds välbehag - S.E. Johansson
Kyrkans förbön

MÅLTIDEN
Offertoriepsalm 76
* 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.

Tackbön
SÄNDNING
* Lovpsalm 490

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

Postludium I himmelen/Uti din nåd - Anonymous/A. Becker
Präst –Daniel Bennsten, organist – Johannes Johansson, Göteborg a Capella.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kollekt till Göteborgs kyrkliga
stadsmission
Månadsinsamlingen under november går
till Open Doors.

Idag i anslutning till kyrkkaffet:
Seminariet Påtåren:
Om hur kyrkan skulle kunna vara och nå fler i framtiden
Björn Gusmark
Ikväll kl 18

Av nåd

Musikgudstjänst med Göteborg a Capella.

Vi sjunger in Advent med församlingens körer och en sjungande

församling! Lördag kl 18.00

Notera i almanackan

Det blir en resa till Sälen även nästa år! Vecka 12, 22-26 mars, med skidåkning,
gemenskap och boende på Credos fjällgård i Transtrand! Mer info kommer…

Tack för alla gåvor!

Förra söndagen samlade vi in fönödenheter till Ukraina genom Help Ukraine
Gothenburg. Det finns fortfarande möjlighet att ge en pengagåva. Swisha till
123 511 76 01, märk beltalningen Ukraina. I mitten av veckan hade det utöver
kläder och annat swishats in ca 35tkr.

www.svenskakyrkan.se/sanktpauli

