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.
Fridshälsningen
P Herrens frid vare med er.
* O Guds Lamm
Kommunionen
Tackbön
* Lovpsalm
* Välsignelsen
Postludium
P Låt oss gå i frid, F i vår
Herres Jesu Kristi namn.
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Högmässa i Hyssna Kyrka
Klockringning
Psalm Procession kan förekomma.
Inledningsord
P I Faderns och +Sonens och den helige Andens namn.
F Amen.
Bön om förlåtelse
F Jag bekänner inför dig helige Gud,
att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar.
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.
Förlåtelseorden
Tackbön
F Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herre förbarma dig
Psalm 695:1 (se notbilden)

vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till
dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas
samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Eller:
P Herre, förbarma dig.
F Herre, förbarma dig.
P Kristus, förbarma dig.
F Kristus, förbarma dig.
P Herre, förbarma dig.
F Herre, förbarma dig.

Psalm
Kyrkans förbön - under fastan kan psalm 700:1 användas.

P Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden bland
människor som han älskar
*Lovpsalm

Psalm
* Lovsägelsen
P Upplyft era hjärtan till Gud F Vi upplyfter våra hjärtan
P Låt oss tacka Gud vår Herre F Allena han är värd vårt tack och lov
P Ja, sannerligen … och
tillbedjande sjunga:

Dagens bön
P Kristus är mitt ibland
oss
F I hans namn vill vi be

*Helig
(Se notbilden eller Psalm 698:2)

Gammaltestamentlig
läsning

* Nattvardsbönen efter
instiftelseorden säger prästen

L Så lyder Herrens ord.
F Gud, vi tackar dig.

P ... Trons mysterium
F Din död förkunnar vi,
Herre, din uppståndelse
bekänner vi till dess du
kommer åter i härlighet.

Psalm eller sång
Epistelläsning
L Så lyder Herrens ord.

F Gud, vi tackar dig.

Psalm
* Evangelium
P/D Så lyder det heliga evangeliet.

F Lovad vare du, Kristus.

Predikan
*Trosbekännelsen
Om dop sker i gudstjänsten sker det på trosbekännelsens plats.
F Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,

Herrens bön
F Vår Fader, du som är i
himlen. Låt ditt namn bli
helgat. Låt ditt rike
komma. Låt din vilja ske
på jorden så som i
himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för
prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och
äran i evighet. Amen.

