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INDLEDNING
A
ANLEDNINGER, VED HVILKE DE FORSKELLIGE
FORSLAG TIL GUDSTJENESTE KAN BENYTTES
I

Ritualet for ordets gudstjeneste kan bruges:
a. Hvor en gruppe af troende ønsker at samles i fæl les bøn
b. Ved offentlige gudstjenester i en menighed eller et
ordenshus
c. Hvor det ikke er muligt at holde messe på søn- og
festdage

2

Ritualet for kommunionsgudstjeneste
Såfremt det skønnes pastoralt ønskeligt, kan kommunion
uddeles i forbindelse med en Ordets gudstjeneste. Det er dog
en forudsætning, at kommunionsuddelingen foregår ved en
dertil bemyndiget person.

3

Forkortet ritual for kommunion kan anvendes:
I tilfælde, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt
at holde en egentlig gudstjeneste med kommunionsuddeling, f. eks. hvis kun en eller to skal modtage kommunionen.
Man bør kun uddele kommunionen til enkeltpersoner,
såfremt disse ikke er i stand til at deltage i en messe eller
en gudstjeneste med kommunionsuddeling.

4

Ritual for sygekommunion
Ritualet for udbringning af kommunion til syge, handi5

.

cappede eller ældre tager hensyn til, om kommunionen
samtidig skal bringes til flere, der opholder sig på samme sted,
men ikke i samme rum.
5

Ritual for uddeling af kommunion til en døende
Skal kommunionen bringes til en døende, der er bekendt
med sin tilstand og ønsker at forberede sig til sin død,
anvendes dette særlige ritual. I modsat fald anbefales det
at bruge det almindelige ritual for sygekommunion.

B
LEDERNE AF GUDSTJENESTERNE
1

De foreliggende forslag til gudstjenester og udbringning af
kommunion kan bruges af både præster, diakoner og lægfolk.
Nar ritualet anvendes af lægfolk, er der i nogle tilfælde særlige
formularer, som angives i teksten.

2

Der skelnes mellem begreberne "leder af en gudstjeneste" og
"kommunionsuddeler".

3

Ikke alle er kaldede og udrustede til at lede en gudstjeneste
eller uddele kommunionen. De, som udpeges og indsættes til
6

.

disse tjenester, bør foruden de nedennævnte kvalifikationer
have et godt omdømme i menigheden. Man bør endvidere
sikre sig, at de pågældende personers tjeneste vil blive
anerkendt i menigheden.
4

For at kunne uddele kommunionen kræves fuldmagt fra
biskoppen og indsættelse i tjenesten.

I

5

Udpegelse, bemyndigelse og indsættelse samt uddannelse af
gudstjenesteledere og kommunionsuddelere foregår i henhold
til biskoppelige bestemmelser.

6

Lederen af en gudstjeneste bør være fortrolig med Den hellige
Skrift, dvs. have kendskab til de enkelte skrifters placering i
Bibelen og til deres indhold.

7

Lederen må have evne til at udtrykke sig offentligt og kunne
forme en bøn.

8

Eftersom lederen også er bemyndiget til at uddele
kommunionen, forudsættes det, at han har kendskab til
bestemmelserne for opbevaring og uddeling af sakramentet.

9

Det er lederens opgave under en gudstjeneste at animere de
troende til lovprisning og bøn.

10 Ved kommunionsuddeler forstås en person, som har til fast
opgave at bistå præsten med uddeling af kommunionen under
messen, såfremt altergæsternes antal eller præstens
helbredstilstand kræver det, eller hvor kommunionen gives
under begge skikkelser. Desuden vil han i præstens
7
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(diakonens) fravær kunne uddele kommunionen efter de
foreskrevne ritualer. Endelig kan kommunionsuddeleren for at
aflaste præsten bringe kommunionen ud til syge og gamle.
11 En kommunionsuddeler skal have tilstrækkelig kendskab til
Kirkens lære om Alterets Sakramente og forståelse for dette
sakramentes centrale betydning i sit eget og i kirkens liv.
Desuden skal han kende de liturgiske bestemmelser for
opbevaring og uddeling af Alterets Sakramente og skal kunne
udføre sin tjeneste på værdig vis.
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c
FORBEREDELSE AF GUDSTJENESTEN
Ordets gudstjeneste
I

Til brug for Ordets gudstjeneste tages teksterne fra den
liturgiske tekstrække eller udvælges efter et tema. Den
liturgiske tekstrække angives i "Ordo Missae Celebrandae”
og i "Katolsk Orientering".

2

Det er nødvendigt, at de, der læser op, har læst teksterne
igennem, så at oplæsningen kan foregå tydeligt og flydende.

3

Det er vigtigt, at den, der leder gudstjenesten, har sat sig ind i
dens tema og forløb. Han skal endvidere sørge for, at andre
medhjælpere under gudstjenesten kender deres funktion.

4

Ved en officiel gudstjeneste er lederen iført en passende
klædning.

5

Formålet med forbønnerne er at udøve det præstedømme, som
Gud har kaldet hele menigheden til. Menigheden har i Jesu
navn adgang til Faderen for at nedbede Hans velsignelse og
beskyttelse over verden. Under forbønnerne bør der bedes for
Kirken, for verden, for menigheden og for personlige anliggender. Forbønnerne bør normalt være skriftligt formuleret,
men kan eventuelt også være spontane.
Det anbefales, at der gøres et ophold efter hver forbøn, så
menigheden kan samle sig om intentionen. Lederen afrunder
forbønnerne med en afsluttende bøn.
9
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5a Kollekt indsamles efter forbønnerne.
6

Lederen skal under gudstjenesten være placeret således, at
han umiddelbart opfattes som den, der har ansvaret for
gudstjenesten.

7

Al oplæsning og tale henvendt til menigheden foregår fra et
sted, hvorfra den pågældende tydeligt kan ses og høres af
menigheden.

8

Såfremt gudstjenesten finder sted i et kirkerum, skal
alterlysene tændes.

9

Såfremt gudstjenesten ikke foregår i et kirkerum, bør lederen
sikre sig, at indretning og udsmykning af rummet muliggør de
tilstedeværendes aktive deltagelse i gudstjenesten.

Uddeling af kommunion.
10 Ved uddeling af kommunion skal følgende forberedes:
Alteret eller bordet dækkes med en hvid dug.
To eller flere lys tændes.
På alteret, bordet eller credensbordet anbringes corporale,
purificatorium og tabernakelnøgle samt evt. en
lille skål med vand og lavabostykke til håndtvætning.
11 Kommunionsuddeleren er iført en passende klædning.

10
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Udbringning af kommunion.
I

12 Kommunionsuddeleren bør medbringe følgende:
corporale, purificatorium, ritualet, evt. lys, lysestager og
krucifiks. Han bør desuden forberede de skriftlæsninger, han
ønsker at bruge.
13 Ved udbringning af sakramentet under brødets skikkelse
anvendes det dertil bestemte hostiegemme. Dette kan evt.
anbringes i en særlig pung, der bæres omkring halsen.
Hostiegemmet kan også bæres i bryst- eller inderlomme, men
under ingen omstændigheder i en taske eller lign.
14 1 tilfælde, hvor syge ikke er i stand til at modtage kommunionen under brødets skikkelse, kan den gives under
vinens skikkelse. I så fald bæres Herrens Blod i en lukket
beholder, så intet kan spildes. Hvis der bliver noget til overs,
drikker kommunionsuddeleren det.
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Kapitel 1
ORDETS GUDSTJENESTE UDEN
KOMMUNIONSUDDELING
1. Lederen hilser de tilstedeværende, evt. med egne ord
(om dagens tema el. a.) eller f. eks.: "I Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn", alle svarer "Amen".
2 Det anbefales at begynde med en egnet sang/salme.
3

Lederen læser Ef. 1, 3-7 eller en anden tekst fra NT
som indledning til bodsliturgien:
Priset være vor Herres Jesu Kristi Gud og Far!
Han har i Kristus velsignet os med alt, hvad himmelen
rummer af åndelig velsignelse:
før verdens grundvold blev lagt har Han udvalgt os i
Kristus til at stå som hellige og uden fejl for sit ansigt.
Han har af kærlighed forudbestemt os til barnekår hos
sig ved Jesus Kristus.
Dette har han gjort af egen fri vilje til lovprisning af
sin overvældende nåde, som Han skænkede os i den el skede Søn.
I Kristus er vi løskøbt, og prisen var Hans blod,
og vi fik tilgivelse for vore overtrædelser som følge af
Guds uudtømmelige rigdom af nåde.
Lederen opfordrer derefter til stilhed med disse eller
lignende ord:
Lad os være stille et øjeblik og overveje vore synder
og i ydmyghed bekende dem for Gud og for hinanden.
13
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4

Stilhed

5

Dernæst følger f. eks.:
Leder: Jesus, Guds Søn
du blev sendt for at helbrede angerfulde
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:
Herre, forbarm dig
Leder: Du kom for at kalde syndere til dig,
vi beder dig:
Svar:
Leder:

Svar:

Kristus, forbarm dig
Kristus, forbarm dig
Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Herre, forbarm dig

eller
Leder: Forbarm dig over os, Herre
Svar:
Vi har syndet imod dig.
Leder:
Svar:
Leder:
Alle:

Herre, vis os din barmhjertighed
Og giv os din frelse
Jeg bekender
for Gud, den almægtige,
og for jer, mine brødre og søstre
at jeg ofte har undladt det gode
14
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I

eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og gerning,
ved min skyld,
ved min skyld,
ved min store skyld.
Derfor beder jeg den hellige jomfru Maria, alle engle
og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede
for mig til Herren vor Gud.

6 Leder:

Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.

Følgende påkaldelser kan synges eller bedes:
Leder: Herre, forbarm dig,
Svar: Herre, forbarm dig.
Leder: Kristus, forbarm dig.
Svar: Kristus, forbarm dig.
Leder: Herre, forbarm dig.
Svar: Herre, forbarm dig.
Eller:
Leder: Tag vor uretfærdighed bort, så vi med
rene hjerter kan træde frem for dig.

15
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eller
Leder:

Svar:

Gud vor Far, vi takker dig,
fordi du har forsonet os med dig og med hinanden
i Jesus Kristus, din Søn.
Bevar os i din fred
og rens os fra al syndighed.
Amen

Leder: Herre, forbarm dig,
Svar: Herre, forbarm dig.
Leder: Kristus, forbarm dig.
Svar: Kristus, forbarm dig.
Leder: Herre, forbarm dig.
Svar: Herre, forbarm dig.

7

Fredshilsen.
Som et synligt tegn på den forsoning, Herren har givet
os, kan de tilstedeværende give hinanden fredshilsen.

8

Såfremt denne gudstjeneste erstatter en søndags- eller
festdagsmesse, tages den pågældende dags tekster, ellers
tages de fra den løbende tekstrække eller vælges frit.

9

Efter den første læsning synges enten en vekselsang eller en
salme, eller der holdes en kort pause.

10 Som optakt til evangeliet synges et Halleluja-vers.
16
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11 Evangelielæsningen. En præst eller diakon indleder på
sædvanlig vis.
Ellers indledes med:
Evangeliet er taget fra .....
Og der svares:
Gud være lovet for sit glædelige budskab.
12 Efter evangeliet følger evt. en prædiken, hvis en dertil
bemyndiget er tilstede.
13 Herefter foreslås et øjeblik i stilhed. Lederen kan eventuelt
give nogle punkter til overvejelse.
14 Eventuelt trosbekendelse:
Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader,
Himlens og jordens,
alle synlige og usynlige tings skaber.
Og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds énbårne Søn,
som er født af Faderen forud for alle tider,
Gud af Gud,
lys af lys,
sand Gud af den sande Gud.
Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen;
ved hvem alting er skabt;

17
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som for os mennesker og for vor frelses skyld
er nedstegen fra Himlen,
og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria,
og er blevet menneske;
han blev også korsfæstet for os,
under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet,
opstod på den tredje dag efter Skrifterne og opfor til Himlen;
han sidder ved Faderens højre hånd.
og han skal komme igen med herlighed
for at dømme de levende og de døde;
og på hans Rige skal der ikke være ende.
Og på Helligånden,
Herren og levendegøreren, som udgår fra Faderen og Sønnen,
og som tillige med Faderen og Sønnen
tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne.
og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
jeg bekender én dåb til syndernes forladelse,
og jeg venter de dødes opstandelse
og livet i den tilkommende evighed. Amen.
Når den apostolske trosbekendelse bruges, lyder den:
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader,
Himlens og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde og blev begravet,
18
.

nedfor til Dødsriget,
opstod på' den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv. Amen.
15

Forbønner

16

Taksigelsessang/salme

17 Lederen opfordrer menigheden til at bede Herrens bøn.
F. eks. en af følgende former kan benyttes:
Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som Guds
børn med frimodighed sige:
eller
Til frelse har Herren lært os at bede og givet os lov
til at sige:
eller
Lad os bede som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
18 Fader vor, Du, som er i himlen! Helliget vorde dit
navn, til os komme Dit rige.
Ske Din vilje som i himlen, så og på jorden.
19
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Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
Thi Dit er Riget og magten og æren i evighed. Amen.
19 Som afslutning siger lederen enten:
Herren velsigne os og beskytte os mod alt ondt og føre
os til det evige liv
Alle: Amen
eller :
Den almægtige og barmhjertige Gud, Fader, Søn og Helligånd
velsigne og bevare os.
Alle: Amen.
Eller:
Leder: Herren være med jer
Alle: Og med din Ånd
Leder: Den almægtige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånd
velsigne og bevare os.
Alle: Amen.
20

Leder: Gå bort med Kristi fred.
Alle: Gud ske tak og lov.

20
.

b

Kapitel 2

ORDETS GUDSTJENESTE MED
KOMMUNIONSUDDELING
1 Menigheden synger den første salme.
Imens går lederen til sin plads
2 Efter salmen gør leder og menighed stående korsets tegn for
sig, idet lederen siger: I Faderen og Sønnens og Helligåndens
navn.
Svar: Amen.
Lederen hilser menigheden:
enten:
Vor Herrens Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og
Helligåndens samfund være med os.
eller:
Nåde og fred fra Gud, vor Fader, og fra vor Herre Jesus
Kristus være med os.
Svar: Amen.
3

Lederen kan med få ord forklare dagens gudstjeneste.
Derefter fortsætter han:
Lad os vedkende os vore synder, så vi med det rette sindelag
kan holde gudstjeneste sammen.

4

Stilhed

21
.

Derefter følger f. eks.
Leder: Jesus, Guds Søn
du blev sendt for at helbrede angerfulde
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:
Herre, forbarm dig
Leder: Du kom for at kalde syndere til dig,
vi beder dig:
Svar:
Leder:

Svar:

Kristus, forbarm dig
Kristus, forbarm dig
Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Herre, forbarm dig

eller
Leder: Forbarm dig over os, Herre
Svar:
Vi har syndet imod dig.
Leder:
Svar:
Leder:
Alle:

Herre, vis os din barmhjertighed
Og giv os din frelse
Jeg bekender
for Gud, den almægtige,
og for jer, mine brødre og søstre
at jeg ofte har undladt det gode
eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og gerning,
ved min skyld,
22
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I

ved min skyld,
ved min store skyld.
Derfor beder jeg den hellige jomfru Maria, alle engle
og helgener, og jer, mine brødre og søstre, at bede
for mig til Herren vor Gud.
Leder:

Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.

Eller:
Leder: Tag vor uretfærdighed bort, så vi med
rene hjerter kan træde frem for dig.
eller
Leder:

Svar:

Gud vor Far, vi takker dig,
fordi du har forsonet os med dig og med hinanden
i Jesus Kristus, din Søn.
Bevar os i din fred
og rens os fra al syndighed.
Amen

5 Nu følger Kyrie Eleison, medmindre det allerede er indgået i
Bodshandlingen.
Leder: Herre, forbarm dig,
Svar: Herre, forbarm dig.
Leder: Kristus, forbarm dig.
23
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Svar:

Kristus, forbarm dig.

Leder: Herre, forbarm dig.
Svar: Herre, forbarm dig.
6 Hvis det den dag er foreskrevet, synges eller siges Gloria:
Leder: Ære være Gud i det høje,
Alle:
og fred på jorden for mennesker med god vilje.
Vi lover dig,
vi velsigner dig,
vi tilbeder dig,
vi lovpriser dig,
vi takker dig for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske Konge,
Gud, almægtige Fader.
Herre, du enbårne Søn, Jesus Kristus,
Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder,
tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre,
forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig,
du alene Herre,
du alene den Højeste,
Jesus Kristus,
med Helligånden i Gud Faders herlighed.
Amen.

24
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7

Såfremt denne gudstjeneste erstatter en søndags- eller
festdagsmesse, tages den pågældende dags tekster, ellers
vælges de frit eller tages fra den løbende tekstrække.

8

Efter den første læsning synges enten en vekselsang eller en
salme, eller der holdes en kort pause.

9

Som optakt til evangeliet synges et Halleluja-vers.

10 Vendt mod tabernaklet kan lederen bede stille for sig selv:
Rens mit hjerte og mine læber, almægtige Gud, at jeg værdigt
og ret kan forkynde dit hellige evangelium.
11 Evangelielæsningen.
Leder: Dette hellige evangelium skriver evangelisten NN.
Svar: Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Lederen kan afslutte læsningen med:
Dette er vor Herre Jesu Kristi evangelium.
Svar: Priset være du Kristus.
12 Prædiken, hvis lederen er bemyndiget dertil af biskoppen.
Ellers kan lederen fremhæve nogle nøglepunkter i teksternes
sammenhæng til overvejelse.
13

Eventuelt trosbekendelse:
Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader,
Himlens og jordens,
alle synlige og usynlige tings skaber.
25
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Og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds énbårne Søn,
som er født af Faderen forud for alle tider,
Gud af Gud,
lys af lys,
sand Gud af den sande Gud.
Født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen;
ved hvem alting er skabt;
som for os mennesker og for vor frelses skyld
er nedstegen fra Himlen,
og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria,
og er blevet menneske;
han blev også korsfæstet for os,
under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet,
opstod på den tredje dag efter Skrifterne og opfor til Himlen;
han sidder ved Faderens højre hånd.
og han skal komme igen med herlighed
for at dømme de levende og de døde;
og på hans Rige skal der ikke være ende.
Og på Helligånden,
Herren og levendegøreren, som udgår fra Faderen og Sønnen,
og som tillige med Faderen og Sønnen
tilbedes og forherliges, som har talt ved profeterne.
og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
jeg bekender én dåb til syndernes forladelse,
og jeg venter de dødes opstandelse
og livet i den tilkommende evighed. Amen.

26
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Når den apostolske trosbekendelse bruges, lyder den:
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader,
Himlens og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde og blev begravet,
nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv. Amen.
14 Forbønner
15

Mens menigheden stående synger en (sakraments-) salme, går
lederen til tabernaklet, henter ciboriet, anbringer det på altret
og gør knæbøjning.

16 Lederen opfordrer menigheden til at bede Herrens bøn.
F. eks. en af følgende former kan benyttes:
Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som
Guds børn med frimodighed sige:
27
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eller
Til frelse har Herren lært os at bede og givet os lov
til at sige:
eller
Lad os bede som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
17 Fader vor, Du, som er i himlen! Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
Leder: Ja, frels os, beder vi dig, Herre,
fra alt, hvad der er ondt,
og giv os fred i vore dage.
Fri os ved din miskundhed fra synd,
og gør os trygge i alle trængsler,
i forventning om det salige håb,
vor Frelsers Jesu Kristi komme.
Alle:

Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

18 Fredshilsen
Leder: Herre Jesus Kristus,
du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din Kirkes tro
og før den efter din vilje
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til fuldkommen enhed og fred.
Du, som lever og råder fra evighed til evighed.
Leder: Lad os ønske hinanden fred.
19 Derefter siges eller synes Guds lam.
Guds lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds lam, du som borttager verdens synder,
giv os fred.
20 Lederen gør knæbøjning og viser de tilstedeværende
nadverbrødet og indbyder til Herrens måltid med ordene:
Se det Guds Lam som borttager verdens synd. Salige er de,
som er indbudt til Lammets bord.
Alle: Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt.
21 Hvis lederen selv modtager kommunionen, siger han
for sig selv:
Kristi Legeme bevare mig til det evige liv.
22

Kommunionsuddelingen foregår ved, at lederen uddeler
nadverbrødet med ordene:
Kristi Legeme
Svar: Amen
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23

Efter kommunionen stiller lederen ciboriet tilbage i
tabernaklet og gør knæbøjning, inden han lukker dette.

24 (Såfremt der har været flere om at uddele kommunion,
renses de kar, der har været brugt)
Den eller de, der har uddelt kommunionen, kan evt.
tvætte fingrene.
25 Man forbliver et øjeblik i stilhed eller synger en salme.
26

Lederen beder en bøn efter kommunionen, f.eks.:
Herre, vi takker dig, fordi du i Alterets Sakramente har
efterladt os et minde om din lidelse; lær os ærefrygt
for dit Legemes og Blods mysterium,
så vi i vort eget liv må erfare, at du har forløst os.

27

Som afslutning siger lederen, idet han gør korsets tegn for
sig:
Den almægtige og barmhjertige Gud, Faderen,
Sønnen og Helligånden velsigne og bevare os.
Alle: Amen

28

Leder: Gå bort med Kristi fred
Alle: Gud ske tak og lov.

29 Der kan synges en afslutningssalme. Herunder forlader
lederen koret.
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Kapitel 3

FORKORTET RITUAL FOR KOMMUNION
1

Kommunionsuddeleren indleder med:
I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn
Svar: Amen

2

og fortsætter dernæst:
Lad os være stille et øjeblik og overveje vore synder
og i ydmyghed bekende dem for Gud og for hinanden.

3

Stilhed.

4

Dernæst følger f. eks.
Leder: Jesus, Guds Søn,
du blev sendt for at helbrede angerfulde,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:
Herre, forbarm dig
Leder: Du kom for at kalde syndere til dig,
vi beder dig:
Kristus., forbarm dig
Svar: Kristus, forbarm dig
Leder: Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar: Herre, forbarm dig
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eller
Leder: Forbarm dig over os, Herre
Svar: Vi har syndet imod dig
Leder: Herre, vis os din barmhjertighed
Svar: Og giv os din frelse

5.

eller
Leder: Jeg bekender
Alle: for Gud, den almægtige,
og for jer, mine brødre og søstre,
at jeg ofte har undladt det gode
eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og gerning,
ved min skyld,
ved min skyld,
ved min store skyld.
Derfor beder jeg den hellige jomfru Maria,
alle engle og helgener, og jer, mine brødre og søstre,
at bede for mig til Herren, vor Gud.
Leder: Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder og føre os til det evige liv.
eller
Leder: Tag vor uretfærdighed bort, så vi med rene hjerter kan
træde frem for dig.
eller:
Leder: Gud vor Far, vi takker dig,
fordi du har forsonet os med dig og med
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hinanden i Jesus Kristus, din Søn.
Bevar os i din fred og rens os fra al syndighed.
Svar: Amen.
6

Følgende påkaldelser kan synges:
Leder: Herre, forbarm dig
Svar: Herre, forbarm dig
Leder: Kristus, forbarm dig
Svar: Kristus, forbarm dig
Leder: Herre, forbarm dig
Svar: Herre, forbarm dig

7

Kommunionsuddeler: Herren siger til os:
Den, som spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv,
og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
Thi mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik.
Den, som spiser mit kød og drikker mit blod,
han bliver i mig, og jeg i ham.
Ligesom den levende Fader udsendte mig,
og jeg lever i kraft af Faderen,
således skal den, der spiser mig, leve i kraft af mig.
Dette er det brød, som er kommet ned fra Himmelen;
ikke som det, jeres fædre spiste, og de døde dog.
Den, som spiser dette brød, skal leve til evig tid.
(Joh. 6, 54-58)
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eller: Herren siger til os:
Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.
Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv,
men kun hvis den bliver på vintræet,
således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Jeg er vintræet, I er grenene.
Den, som bliver i mig, og jeg i ham,
han bærer megen frugt;
thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.
(Joh. 15, 4-5)
..

I

8 Kommunionsuddeleren går til tabernaklet, henter ciboriet,
anbringer det på alteret og gør knæbøjning.
9

Kommunionsuddeleren opfordrer til at bede Herrens Bøn.
F. eks. en af følgende former kan benyttes:
Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som
Guds børn med frimodighed sige:
eller
Til frelse har Herren lært os at bede og give os lov
til at sige:
eller
Lad os bede som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
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10

Fader vor, Du som er i himlen! Helliget vorde Dit navn,
komme Dit rige.
Ske din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.

11

Fredshilsen.
Lederen opfordrer eventuelt de tilstedeværende til at
give hinanden fredshilsen.

12 De tilstedeværende forbereder sig et øjeblik i stilhed til at
modtage Herrens Legeme.
13

Lederen viser nadverbrødet og indbyder til Herrens måltid med
ordene:
Se det Guds Lam som borttager verdens synd. Salige er de, som
er indbudt til Lammets bord.
Svar: Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,
så bliver min sjæl helbredt.

14 Hvis kommunionsuddeleren selv modtager kommunionen,
siger han for sig selv:
Kristi Legeme bevare mig til det evige liv.
15

Kommunionsuddelingen foregår ved, at kommunionsuddeleren
uddeler nadverbrødet med ordene:
Kristi Legeme.
Svar: Amen.
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16 Efter kommunionen stiller lederen ciboriet tilbage i tabernaklet
og gør knæbøjning, inden han lukker dette. Den, der har uddelt
kommunionen, kan evt. tvætte fingrene,
17 Man forbliver et øjeblik i stilhed eller synger en salme. Hvor
forholdene tillader det, kan de tilstedeværende også frit
formulere takkebønner.
18 Kommunionsuddeleren afslutter taksigelsen med f.eks.
følgende bøn:

Herre, vi takker dig, fordi du i Alterets Sakramente
har efterladt os et minde om din lidelse; lær os ærefrygt for dit Legemes og Blods mysterium, så vi i vort
liv må erfare, at du har forløst os, du, som lever og
hersker i al evighed.
Alle: Amen
19

Som afslutning siger kommunionsuddeleren enten:
Herren velsigne os og beskytte os mod alt ondt og føre os
til det evige liv
Alle: Amen
eller

Alle:

Den almægtige og barmhjertige Gud, Fader, Søn og
Helligånd velsigne og bevare os.
Amen.

Hvis den, der uddeler kommunionen er præst eller diakon
bruges følgende velsignelse:
Herren være med jer
Alle: Og med din Ånd
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Alle:
20

Den almægtige Gud, Far, Søn og Helligand vel signe jer (dig)
Amen.

Leder: Gå bort med Kristi fred
Alle: Gud ske tak og lov.
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Kapitel 4
SYGEKOMMUNION
I

Kommunionsuddeleren hilser den syge og eventuelle
andre tilstedeværende f. eks. med hilsenen:
Fred være med dette hjem og alle som bor i det.

2

Kommunionsuddeleren anbringer sakramentet på et bord i det
værelse, hvor kommunionen skal uddeles. Bordet bør være
dækket med en dug, evt. lys og et krucifiks. Uvedkommende ting
bør om muligt fjernes.

3

Kommunionsuddeleren begynder med: I Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn.
Svar: Amen.

4

Kommunionsuddeleren opfordrer de tilstedeværende til en kort
tilbedelse af sakramentet,

5

Dernæst:
Lad os være stille et øjeblik og overveje vore synder og i
ydmyghed bekende dem for Gud og for hinanden.

6

Dernæst følger f. eks. :
Kommunionsuddeler:
Jesus, Guds Søn,
du blev sendt for at helbrede angerfulde,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:

Herre, forbarm dig
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Kommunionsuddeler:
Du kom for at kalde syndere til dig
Vi beder dig:
Kristus, forbarm dig
Svar: Kristus, forbarm dig
Kommunionsuddeler:
Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar: Herre, forbarm dig
eller
Kommunionsuddeler:
Forbarm dig over os, Herre
Svar: Vi har syndet imod dig.
Kommunionsuddeler:
Herre, vis os din barmhjertighed
Svar: Og giv os din frelse

eller
Kommunionsuddeler:
Alle:

Jeg bekender
for Gud, den almægtige,
og for jer, mine brødre og søstre,
at jeg ofte har undladt det gode
eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og
gerning,
ved min skyld,
ved min skyld,
ved min store skyld.
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Derfor beder jeg den hellige jom fru Maria, alle engle og helgener,
og jer, mine brødre og søstre,
at bede for mig til Herren vor Gud.
7 Kommunionsuddeler:

Alle:
eller

Alle:
eller

Alle:

Den almægtige Gud forbarme sig
over os, forlade os vore synder,
og føre os til det evige liv.
Amen
Gud, vor Far, vi takker dig,
fordi du har forsonet os med dig
og med hinanden
i Jesus Kristus, din Søn.
Bevar os i din fred
og rens os fra al syndighed.
Amen
Tag vor uretfærdighed bort, så vi
med rene hjerter kan træde frem
for dig.
Amen

8

Herefter læser enten kommunionsuddeleren eller en af de
tilstedeværende et stykke fra Skriften. På søn- og festdage
anbefales det at tage dagens evangelium. På andre dage kan
man bruge den løbende tekstrække. Ellers kan teksterne på side
33 og 34 anvendes.

9

Efter læsningen kan der frit formuleres forbønner.

10 Derefter opfordrer kommunionsuddeleren til at bede
40
.

Herrens bøn. F. eks. en af følgende former kan benyttes:
Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som Guds
børn med frimodighed sige:
eller:
Til frelse har Herren lært os at bede og givet os lov
til at sige:

eller
Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
11 Fader vor, Du, som er i himlen! Helliget vorde Dit
navn, komme Dit rige.
Ske Din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde.
Thi Dit er riget og magten og æren i evighed. Amen.
12 De tilstedeværende forbereder sig et øjeblik i stilhed til at
modtage Herrens Legeme.
13 Kommunionsuddeleren viser nadverbrødet eller kalken
og indbyder til Herrens måltid med ordene:
Se det Guds Lam, som borttager verdens synd.
Salige er de, som er indbudt til Lammets bord.
Svar: Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,
så bliver min sjæl helbredt.
14 Kommunionsuddeleren rækker den eller dem, der skal
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til kommunion, sakramentet med ordene: Kristi Legeme
(Kristi Blod)
Svar: Amen.
15 Kommunionsuddeleren kan evt. tvætte fingrene.
16 Det anbefales, at der herefter holdes taksigelse. Man kan
forblive et øjeblik i stilhed. Hvor forholdene tillader det, kan
de tilstedeværende også frit formulere takkebønner.
17 Kommunionsuddeleren afslutter taksigelsen med f. eks.
følgende bøn:
Lad os bede! Almægtige, evige Gud og Far. I tillid beder
vi dig om, at vor Herres Jesu Kristi Legeme ,
(Blod), som vor bror (søster) har modtaget, må styrke
ham (hende) på legeme og sjæl, ved Kristus, vor Herre.
18 Som afslutning siger kommunionsuddeleren enten:
Herren velsigne os og beskytte os mod alt ondt og føre
os til det evige liv.
Alle: Amen
eller
Den almægtige og barmhjertige Gud, Fader, Søn og
Helligånd velsigne og bevare os.
Alle: Amen.
19 Hvis den, der bringer kommunionen er præst eller diakon,
bruges følgende velsignelse:
Herren være med jer
Alle: og med din ånd
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Den almægtige Gud, Far, Søn og Helligånd velsigne jer
Alle: Amen.
APPENDIX

SYGEKOMMUNION TIL FLERE
20 Skal kommunionen gives til syge, der ikke befinder sig i samme
værelse, kan man, hvis det er meningsfyldt og muligt,
gennemføre en ordets gudstjeneste som ovenfor pkt. 1-11 i
kirken, kapellet eller evt. det første værelse.
21

Selve uddelingen sker ved at kommunionsuddeleren i
hvert værelse siger:
Se det Guds Lam, som borttager verdens synd,
salige er de, som er indbudt til Lammets bord.
De, der skal modtage kommunionen, siger:
Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,
så bliver min sjæl helbredt.

22

Kommunionen gives herefter på sædvanlig vis.

23

Ceremonien afsluttes, eventuelt i hvert værelse, med:
Lad os bede! Almægtige, evige Gud og Far. I tillid beder vi dig
om, at vor Herres Jesu Kristi Legeme (Blod), som vor bror
(søster) har modtaget, må styrke ham (hende) på legeme og
sjæl, ved Kristus, vor Herre.
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Kapitel 5

UDDELING AF KOMMUNION TIL EN DØENDE
Forbemærkning.
Uddeling af kommunion til en døende bør normalt ske ved en
præst. Hvor dette ikke er muligt, vil det også kunne ske ved en
kommunionsuddeler. Denne bør være godt forberedt til denne
særlige opgave. Hvis forholdene kræver det, kan efterfølgende
rituale forkortes.
I

Kommunionsuddeleren hilser den døende og eventuelt andre
tilstedeværende f. eks. med hilsenen: Fred være med dette hjem
og alle som bor i det.

2 Kommunionsuddeleren anbringer sakramentet på et bord.
Bordet bør være dækket med en dug, evt. lys og et krucifiks.
Uvedkommende ting bør om muligt fjernes.
3 Kommunionsuddeleren begynder med: I Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn.
Svar: Amen.
4 Kommunionsuddeleren opfordrer de tilstedeværende til en kort
tilbedelse af sakramentet.
5 Dernæst siger kommunionsuddeleren:
Lad os være stille et øjeblik og overveje vore synder og i
ydmyghed bekende dem for Gud og for hinanden.
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6

Stilhed.

7

Dernæst følger f. eks.
Kommunionsuddeler: Jesus, Guds Søn, du blev sendt for at
helbrede angerfulde,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:
Herre, forbarm dig
Kommunionsuddeler: Du kom for at kalde syndere til dig,
vi beder dig: Kristus, forbarm dig
Svar:

Kristus, forbarm dig;

Kommunionsuddeler: Du går i forbøn for os ved Faderens
højre hånd,
vi beder dig:
Herre, forbarm dig
Svar:
Herre, forbarm dig
eller
Kommunionsuddeler: Forbarm dig over os, Herre
Svar:
Vi har syndet imod dig
Kommunionsuddeler: Herre, vis os din barmhjertighed
Svar:
Og giv os din frelse
eller
Kommunionsuddeler: Jeg bekender
Alle:
for Gud, den almægtige,
og for jer, mine brødre og søstre,
at jeg ofte har undladt det gode
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eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og
gerning,
ved min skyld,
ved min skyld,
ved min store skyld.
Derfor beder jeg den hellige jom fru Maria, alle engle og helgener,
og jer, mine brødre og søstre,
at bede for mig til Herren vor Gud.
8

Kommunionsuddeler:

svar:
eller

Den almægtige Gud forbarme sig
over os, forlade os vore synder,
og føre os til det evige liv.
Amen

svar:

Gud, vor Far, vi takker dig,
fordi du har forsonet os med dig
og med hinanden
i Jesus Kristus, din Søn.
Bevar os i din fred
og rens os fra al syndighed.
Amen

Kommunionsuddeler:
Svar:

Herre, forbarm dig
Herre, forbarm dig

Kommunionsuddeler:
Svar:

Kristus, forbarm dig
Kristus, forbarm dig

Kommunionsuddeler:
Svar:

Herre, forbarm dig
Herre, forbarm dig
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9

Kommunionsuddeleren eller en af de tilstedeværende
læser f. eks. en af følgende tekster: Jesus siger til os:
Den, som spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv,
og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
Thi mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik.
Den, som spiser mit kød og drikker mit blod,
han bliver i mig, og jeg i ham.
Ligesom den levende Fader udsendte mig,
og jeg lever i kraft af Faderen,
således skal den, der spiser mig, leve i kraft af mig,.
Dette er det brød, som er kommet ned fra Himmelen;
ikke som det, jeres fædre spiste, og de døde dog.
Den, som spiser dette brød, skal leve til evig tid.
(Joh. 6, 54-58)
eller:
Jesus siger til os:
Bliv i mig, så bliver jeg også i jer.
Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv,
men kun hvis den bliver på vintræet,
således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Jeg er vintræet, I er grenene.
Den som bliver i mig, og jeg i ham,
han bærer megen frugt;
thi skilt fra mig kan I slet intet gøre. (Joh. 15, 4-5)

10 Det anbefales, at den døende så vidt muligt bekender
den tro, han (hun) fik i dåben. Kommunionsuddeleren
forklarer med få ord dette og spørger derefter:
Tror du på Gud Far, den almægtige, Himlens og jordens skaber
Svar: Ja, jeg tror
Tror du på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre,
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som er født af jomfru Maria, og som led, døde og blev begravet,
som opstod fra de døde og sidder ved Faderens højre hånd.
Svar: Ja, jeg tror
Tror du på Helligånden, den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv
Svar: Ja, jeg tror
11 Forslag til forbønner:
Herre, du elsker os indtil det sidste, og du har overgivet dig
selv til døden for at give os livet, vi bønfalder dig for vor
broder (søster)
Svar: Herre, hør vor bøn
Herre, du har sagt: Den, som spiser mit kød og drikker mit blod,
har evigt liv. Vi bønfalder dig for vor broder (søster)
Svar: Herre, hør vor bøn
Herre, du indbyder os til det himmelske bryllupsmåltid, hvor der
ingen død er mere, ej heller sorg eller smerte. Vi bønfalder dig
for vor broder (søster)
Svar: Herre, hør vor bøn
12 Derefter opfordrer kommunionsuddeleren til at bede Herrens
bøn.
F. eks. en af følgende former kan benyttes:
Lad os bede den bøn, Herren har lært os, og som Guds
børn med frimodighed sige:
eller
Til frelse har Herren lært os at bede og givet os lov
til at sige:
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I

eller
Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
13 Fader vor, Du, som er i himlen! Helliget vorde Dit navn,
til os komme Dit rige.
Ske Din vilje som i himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde. Thi Dit er riget og magten og æren i
evighed. Amen.

14 De tilstedeværende forbereder sig et øjeblik i stilhed til at
modtage Herrens Legeme.
15 Kommunionsuddeleren viser nadverbrødet eller kalken og
indbyder til Herrens måltid med ordene:
Se det Guds Lam, som borttager verdens synd. Salige er de,
som er indbudt til Lammets bord.
Svar: Herre, jeg er ikke værdig til, at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord, så bliver min sjæl helbredt.
16 Kommunionsuddeleren viser den døende sakramentet
med ordene:
Kristi Legeme (Kristi Blod)
Svar: Amen
17 Kommunionsuddeleren tilføjer straks:
Jesus bevare dig og føre dig ind til det evige liv
Svar: Amen.
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Kommunionsuddeleren rækker kommunionen til den døende.
Skal andre af de tilstedeværende modtage kommunionen, sker
det på sædvanlig måde.
18 Kommunionsuddeleren kan evt. tvætte fingrene.
19 Det anbefales, at der herefter holdes taksigelse. Man kan
forblive, et øjeblik i stilhed. Hvor forholdene tillader det, kan de
tilstedeværende også frit formulere takkebønner.
20

Kommunionsuddeleren afslutter taksigelsen med følgende bøn:
Almægtige, evige Gud, vi tror, at din Søn er Vejen,
Sandheden og Livet. Se i barmhjertighed til din tjener
N. . som stoler på dine løfter, og som er styrket med
din Søns Legeme og Blod. Lad ham (hende) gå herfra
med fred og tag imod ham (hende) i dit rige. Det beder
vi om ved Jesus Kristus, vor Herre.

21 Kommunionsuddeleren siger til slut:
Herren være altid med dig,
Han beskytte dig med sin kraft
og bevare dig i sin fred.
22 Der kan afsluttes med fredshilsen til den døende.
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Kapitel 6
RITUAL VED INDSÆTTELSE AF EN
GUDSTJENESTELEDER
1 Indsættelsen finder normalt sted under en messe eller en ordets
gudstjeneste. Det er ønskeligt, at menigheden
(søsterkommunitetet) er til stede.
2

1 forbindelse med prædikenen forklarer biskoppen/præsten
menigheden grundene til, at denne tjeneste indføres i
menigheden og læser den skrivelse op, hvori biskoppen giver
bemyndigelse til den nye gudstjenesteleder.

3 Efter prædikenen beder biskoppen/præsten vedkommende
træde frem og henvender sig til ham eller hende med følgende
eller lignende ord:
4

I gudstjenesten samler Jesus Kristus sit folk for at nære det
med livets ord og for at inddrage det i sin præstetjeneste
for Faderen, der består i at prise Ham for Hans herlighed,
takke Ham for Hans godhed og nedbede Hans velsignelse
over skabningen.
Du får i dag overdraget den tjeneste at lede menigheden
i præstens fravær, når den er samlet til gudstjeneste,
og uddele Herrens Legeme. Nar du leder en gudstjeneste,
er det menighedens Herre, Jesus Kristus, du tjener,
og du skal gøre det i Hans Ånd. Ved at samles til lovprisning
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og bøn, ved at høre Guds Ord og ved at modtage Herrens Legeme
opbygges menigheden til et tempel af levende stene. For at kunne
udøve denne tjeneste må du selv være fyldt af Guds Ånd og leve
af Hans ord. Dit daglige liv bør være et vidnesbyrd om Herrens
godhed.
5 Herefter stiller biskoppen/præsten følgende spørgsmål:
Vil du påtage dig den tjeneste at lede Herrens folk,
når det samles til gudstjeneste?
Svar: ja
Vil du påtage dig den tjeneste at række Herrens Legeme og Blod
til dine brødre og søstre ?
Svar: ja
Vil du udøve din tjeneste samvittighedsfuldt og ærbødigt ?
Svar: ja.
6

Kandidaten knæler ned, mens biskoppen/præsten henvendt til menigheden siger:
Lad os alle bede for NN, at Herren må velsigne ham
(hende), så han (hun) kan udfylde sin tjeneste til gavn
for jer og til ære for Gud.

7

Alle beder derefter et øjeblik i stilhed.

8

Biskoppen/præsten fortsætter:
Gud, vor Far, vi takker dig, fordi vi kan samles i bøn og
lovprisning. Send din Helligånd over NN, som i dag får
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overdraget det embede at forestå menighedens gudstjeneste og
uddele Herrens Legeme og Blod. Giv ham (hende) visdom og
indsigt i dit Ord, lad hans (hendes) tro og kærlighed vokse, så
hans (hendes) tjeneste må blive frugtbar for menigheden. Det
beder vi dig om i Jesu Kristi navn.
Svar: Amen.
9

Den nye gudstjenesteleder indtager derefter atter sin plads, og
gudstjenesten fortsætter med forbønner.

10 Ved kommunionen kan gudstjenestelederen hjælpe med
uddelingen. Han modtager selv kommunionen under begge
skikkelser.
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Kapitel 7
RITUAL VED INDSÆTTELSE AF EN
KOMMUNIONSUDDELER
I

Indsættelsen finder normalt sted under en messe eller en Ordets
gudstjeneste. Det er ønskeligt, at menigheden
(søsterkommunitetet) er til stede.

2

I forbindelse med prædikenen forklarer biskoppen/præsten
menigheden grundene til, at denne tjeneste indføres i
menigheden og læser den skrivelse op, hvori biskoppen giver
bemyndigelse til den nye kommunionsuddeler.

3

Efter prædikenen beder biskoppen/præsten vedkommende træde
frem og henvender sig til ham (hende) med følgende eller
lignende ord:

4

NN, du vil nu få overdraget en vigtig tjeneste i menigheden
(kommunitetet). Bestræb dig derfor på at være et godt eksempel
på kristen livsførelse og tro. Du skal selv leve med i det
mysterium, der både er tegnet på og kilden til Kirkens enhed. Du
ved, at så ofte vi spiser Kristi Legeme og drikker Hans Blod,
forkynder vi Hans død, indtil Han kommer. Lad derfor dit liv
være et åndeligt offer, som er Gud velbehageligt ved Jesus
Kristus. Vi, som deler det ene brød, udgør kun et legeme. Når du
har fået denne tjeneste at uddele kommunionen, bør du derfor i
særlig grad være tro mod kærlighedens og enhedens ånd i
overensstemmelse med Herrens bud.
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Han sagde til sine disciple, da Han indstiftede den nye pagt i sit
blod: "Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden, som jeg
har elsket jer".
5

Herefter stiller biskoppen/præsten følgende spørgsmål til den
nye kommunionsuddeler:
Vil du udøve din tjeneste samvittighedsfuldt og ærbødigt?
Svar: ja
Vil du påtage dig den tjeneste at række Herrens Legeme og Blod
til dine brødre og søstre?
Svar: ja

6

Mens kommunionsuddeleren knæler, henvender præsten sig til
menigheden:
Lad os bede Gud, vor Far, om, at Han må velsigne NN,
som i dag får overdraget tjenesten som kommunionsuddeler.

7

Alle beder et øjeblik i stilhed.

8

Præsten fortsætter:
Almægtige Gud, du har omsorg for din hjord og leder
den på gode græsgange. Send din Helligånd over NN,
som fra nu af skal række sine brødre og søstre Livets
Brød og Frelsens kalk. Hjælp ham (hende) til at være
tro i sin tjeneste, lad ham (hende) selv mere og mere
erfare sakramentets kraft i sit eget liv og giv ham
(hende) engang at få del i det himmelske gæstebud. Det
beder vi dig om i Jesu navn.
Svar: Amen.
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9

Kommunionsuddeleren indtager derefter sin plads, og
gudstjenesten fortsætter med forbønner.

10 Finder indsættelsen sted under en messe, kan kommunionsuddeleren hjælpe ved forberedelsen af offergaverne og
uddelingen af kommunionen. Han (hun) modtager selv
kommunionen under begge skikkelser.
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Kapitel 8

RITUAL VED BEMYNDIGELSE TIL AT UDDELE
KOMMUNIONEN VED EN ENKELT LEJLIGHED
1

Hvor omstændighederne gør det ønskeligt eller nødvendigt, kan
præsten for et enkelt tilfældes skyld bede en lægmand om at
hjælpe sig ved kommunionsuddelingen under messen.

2

Den, der udpeges, må være passende klædt.

3

Under brødets brydelse går vedkommende hen til alteret, og efter
"Agnus Dei” siger præsten henvendt til ham:
Herren velsigne dig, så du i dag kan tjene ved Hans Bord.
eller:
Herren velsigne dig, så du kan betjene dine brødre og søstre med
Livets Brød (med Frelsens Kalk).
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