Forslag til

FORNYELSE AV DÅPSPAKTEN
Søndag 29.09.2019
Nedenfor finnes forslag til hvordan innledningen til misjonsmåneden søndag 29.09.2019 kan
gjennomføres. Flere av forslagene kan brukes under hver messe gjennom måneden, spesielt på søndager,
og særlig på misjonssøndagen 20. oktober.

INNLEDNING TIL MESSEN
Utdrag fra biskopens hyrdebrev
Kjære brødre og søstre i Kristus,
i år markerer den verdensvide Kirken at det er 100 år siden pave Benedikt XV sendte ut sin
apostoliske formaning Maximum Illud, som omhandlet Kirkens misjon «ad gentes», til
mennesker som ikke kjenner Kristus. Pave Frans har i den anledning ytret ønske om at oktober
2019 skal vies spesielt til Kirkens misjon…
Misjonen «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus, har gjennom Kirkens historie
aktualisert seg på stadig nye måter. Selv kan vi minnes kristningsverket i Norge og de modige
misjonærer som kom til de skandinaviske landene i middelalderen…
Vi kan ikke bare være tilbakeskuende. Og selv om det er viktig at vi støtter Kirkens
misjonærer under fjerne himmelstrøk, både åndelig og materielt, kan vi ikke bare se på
Kirkens misjon i et slikt perspektiv. Hver og en av oss er døpt og sendt...
Det er mitt ønske at samtlige menigheter innleder denne måneden med en høytidelig fornyelse
av dåpspakten under alle messer og på alle språk, søndag 29. september 2019.

SYNDSBEKJENNELSEN
Ritual for vigsel av vann og stenking med vievann (fra Missale)
Man kan om ønskelig velsigne større mengder vann som de troende også kan ta med seg hjem
etter messen.
Høytelskede brødre og søstre, la oss bønnfalle Herren, vår Gud, at han vi velsigne dette vann
som han har skapt, og som vi skal stenkes med til minne om vår dåp. Han hjelpe oss å forbli
tro mot den Ånd som vi har mottatt.
Allmektige, evige Gud,

du vil at vannet,
som er livets utspring og renselsens kilde,
også skal rense sjelene
og gi dem det evige liv.
Vi ber deg, Herre:
Velsign + dette vann
som skal stryke oss på denne din dag.
La det fornye din nådes levende kilde i oss
og verne oss mot alt ondt på sjel og legeme,
så vi kan tre frem for deg med rene hjerter
og verdig motta din frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen
Etter dette tar presten vievannskosten og stenker vievann på folket
Her kan man velge en passende antifon til å synge, eller annen egnet sang.
Forslag til sang: LH 779
Annen syndsbekjennelse og Kyrie utelates. Etter at stenkingen med vievann er ferdig, eller
sangen er slutt, intoneres Gloria.

PREKEN
Inspirasjon til preken
• Fra søndagens andre lesning:
«Du, Guds mann, streb etter rettskaffenhet og fromhet, tro og kjærlighet, tålmod og mildhet.
Kjemp troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til og som du bekjente deg til, den
gang du i mange vitners nærvær avla den store bekjennelse.»
•
•

•

Misjonsmånedens helgener (se litaniet nedenfor).
Pavens budskap i anledning misjonssøndagen 2018:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papafrancesco_20180520_giornata-missionaria2018.html
Pavens budskap i anledning misjonssøndagen 2019:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/missions/documents/papafrancesco_20190609_giornata-missionaria2019.html

Ikke bare søndag 29. sept. kan brukes til å preke over temaet misjon og evangelisering.
Her følger forslag til andre dager temaet kan tas opp i prekenen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. oktober – Hellige Therese av Jesusbarnet
4. oktober – Hellige Frans av Assisi
7. oktober – Vår Frue av Rosenkransen
16. oktober – Hellige Olavs omvendelse
18. oktober – Evangelisten Lukas
20. oktober – Misjonssøndag
22. oktober – Hellige pave Johannes Paul II
24. oktober – Hellige Antonius Maria Claret
28. oktober – Hellige apostler Simon og Judas

TROSBEKJENNELSEN
Fornyelse av dåpspakten (fra Dåpsliturgien)
Her kan man f.eks. bruke tente lys, som under påskenatt. I tilfelle er disse delt ut på forhånd,
og tennes her av ministranter eller andre hjelpere.
Celebranten: Kjære kristne.
Ved dåpen ble vi kalt til å gå ut og forkynne Jesu Kristi evangelium. Fast bestemt på å forbli
trofast mot Gud og bli fornyet i den nåde som ved dåpen gjorde oss til disipler, la oss fornye
vår hellige dåpspakt. Ved den har vi engang gitt avkall på Satan og hans verk, og vi har lovet å
tjene Gud i den hellige katolske kirke.
Derfor spør jeg dere:
Celebranten: Forsaker dere djevelen?
Alle: Ja.
Celebranten: og alle hans gjerninger?
Alle: Ja.
Celebranten: og all hans prakt?
Alle: Ja.
Celebranten fortsetter:
Celebranten: Tror dere på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens skaper?
Alle: Ja, vi tror.
Celebranten: Tror dere på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble født av
Jomfru maria, led og ble gravlagt, oppstod fra de døde og sitter ved Faderens høyre hånd?
Alle: Ja, vi tror.
Celebranten: Tror dere på Den Hellige Ånd, den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse og det evige liv?
Alle: Ja, vi tror.
Celebranten avslutter:
Gud Herren, Den Allmektige, vår Herres Jesu Kristi Far, som lot oss fødes påny av vann og
Den Hellige Ånd, og gav oss syndenes forlatelse, verne oss med sin nåde i Jesus Kristus, vår
Herre, til det evige liv.
Alle: Amen.

FORBØNNER
Forslag til avslutning på forbønner
Siste forbønn kan inkludere litanibønn til misjonsmånedens skytshelgener på følgende vis:
På forbønn av alle de hellige som har gitt oss et vitnesbyrd om frimodighet i troen og mot i
forkynnelsen, ber vi Gud styrke oss med Den Hellige Ånds gaver, slik at vi med kraft og
overbevisning kan forkynne evangeliet til mennesker som ikke kjenner Kristus
Hellige Maria, Guds Mor, be for oss.
Hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael, be for oss.
Hellige Olav, du som kristnet folk og land, be for oss.
Hellige Sunniva, be for oss.
Hellige Frans av Assisi, be for oss.

Hellige Franciskus Xaverius, be for oss.
Hellige Therese av Jesusbarnet, be for oss.
Salige Paulus Manna, be for oss.
Salige Benedict Daswa, be for oss.
Salige Kyprian Mikael Iwene Tansi, be for oss.
Salige Lucian Botovasoa, be for oss.
Salige Peter To Rot, be for oss.
Salige Pierre Claverie, be for oss.
Salige Titus Brandsma, be for oss.
Salige Victoire Rasoamanarivo, be for oss.
Alle engler og hellige, be for oss.
Celebranten avslutter:
Himmelske Far,
da din enbårne Sønn, Jesus Kristus,
stod opp fra de døde,
ga han sine disipler i oppdrag
å «gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler».
Du minner oss på at vi ved dåpen
ble gjort til deltagere i Kirkens misjon.
Styrk oss ved Den Hellige Ånds gaver til
å være modige og ivrige
vitner for Evangeliet,
slik at det oppdrag som er betrodd Kirken,
og som fortsatt er langt fra å være fullført,
må finne nye og virksomme uttrykk
som gir liv og lys til verden.
Hjelp oss å gjøre det mulig for alle mennesker
å erfare Jesu Kristi
frelsende kjærlighet og barmhjertighet,
han som lever og råder med deg
i Den Hellige Ånds enhet,
Gud, fra evighet til evighet.
Alle: Amen.

OFFERTORIUM
Forslag til offergaveprosejon
Sammen med brød og vin kan det også bæres frem et eller flere symboler på dåpspakten
(f.eks. et dåpslys).
Forslag salme: LH 534

PREFASJON
Forslag til prefasjon
Søndagsprefasjon I

AVSLUTNING
Forslag til bønn over folket (fra Missale)
Celebrans: Herren være med dere.
Alle: Og med din Ånd.
Diakonen eller presten selv: Ta imot Herrens velsignelse.
Celebrans: Herre, la det folk som bekjenner seg til deg, vokse i tall ved din nåde, og gi at det
alltid må følge dine bud.
Alle: Amen
Celebrans: Den Allmektige Gud velsigne dere, Faderen…
Alle: Amen
Celebrans: Gå ut og forkynn Evangeliet!
Alle: Gud være lovet.

UTGANG
Forslag til utgang
Utgangsprosesjonen kan gå til kirkens Maria-figur, hvor følgende bønn bes:
Celebrans: Hellige Jomfru Maria, menneskers og folkeslags Mor, du som kjenner deres
lidelser og håp; omfavn med din kjærlighet som Mor og Herrens tjenerinne denne vår
menneskelige verden, som vi betror og tilegner deg. Maria, Kirkens Mor, lys for Guds folk på
troens, håpets og kjærlighetens veier. Bruk din forbønnskraft, salige Jomfru, og utbe og form
mange tjenere for Evangeliet; måtte de nå alle steder, bringe frelsens gaver, og bygge og
styrke din Sønns Kirke.
Alle: Amen
Celebrans: Maria, evangeliseringens stjerne.
Alle: Be for oss.

