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Ett corporale (vit duk) läggs på ett 
bord, där fatet med det konsekrerade 
brödet placeras. Andakten leds av en 
person (L).

L I Faderns + och Sonens och 
den helige Andes namn.

A Amen.

L Låt oss i frid be till Herren om 
nåd och förbarmande.

Kort tystnad.

L Du som offrade dig själv på 
korset korsets trä för våra  
synder: Herre förbarma dig.

A Herre, förbarma dig.
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L Du som på tredje dagen  
stod upp ur graven:  
Kristus förbarma dig.

A Kristus förbarma dig.
L Du som i dopet för oss  

genom död till liv:  
Herre, förbarma dig.

A Herre, förbarma dig.

L Gud allsmäktig förlåte  
oss våra synder i sin stora  
barmhärtighet och före oss  
till det eviga livet.

A Amen.

L Låt oss be.

Dagens kollektbön eller annan bön.
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läsning ur evangeliet

Här läses söndagens evangelium.  
Man kan även välja att läsa någon 
eller några av de övriga bibeltexterna 
(GT, epistel och/eller psaltarpsalm). 

kommunionen

L Låt oss nu be den bön som vår 
Herre Jesus Kristus själv har 
lärt oss.

Man ber Herrens bön tillsammans.

Efter bönen kan fridshälsningen 
utväxlas. Ledaren säger då:

L Låt oss ge varandra  
frids hälsningen.

De församlade bereder sig under  
tystnad att ta emot Herren kropp.
Den som leder andakten tar därefter 
ett bröd, lyfter det och säger:

L Se Guds lamm, som borttager 
världens synder. 

 Saliga de som blivit kallade till 
Lammets måltid.

A Herre, jag är inte värdig att du 
går in under mitt tak, men säg 
bara ett ord så blir jag helad.

Kommunionen sker genom att den 
som leder andakten först delar ut 
brödet till de övriga med orden ”Kristi 
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kropp för dig utgiven”. Därefter  
ger någon brödet åt ledaren på  
motsvarande sätt (alternativt  
kommunicerar ledaren själv först  
med orden ”Kristi kropp bevare  
mig till evigt liv” och delar sedan  
ut till de övriga). Överblivet bröd  
konsumeras eller placeras i en  
pyxis (behållare).

Andakten avslutas med bön.
Följande eller annan bön kan  
användas:

L Herre, vår Gud,
 låt det heliga som vi här har 

tagit emot förvandla oss till allt 
större likhet med din Son,

 så att vi kan tjäna varandra och 
göra din kärlek uppenbar för 
alla vi möter.

 Genom Jesus Kristus,  
vår Herre.

A Amen.

välsignelse och avslutning

L Välsigne och bevare oss Gud 
allsmäktig

 Fadern + och Sonen  
och den helige Ande.

A Amen.
L Låt oss gå i frid
A i vår Herres Jesu Kristi namn.
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