
 
Påskeaften lørdag 20. april 2019, St. Birgitta menighet 

 

Påskevigilien  
(Påskenattens liturgi i Messeboken side 313-350(ny), 221-252(gml.)) 

  Små påskelys ligger bak i kirken. 

 

Første del: Lys-seremonien på gårdsplassen 

 

Celebranten: Lumen Christi (3x)    

Menigheten: Deo gratias 

Røkelse, Påskelyset leder prosesjonen inn i kirken… 

Påskelovsangen synges fra lesepulten 

 

Annen del: Ordets liturgi 

 

Lesninger fra det gamle og nye testamente.   

1. lesning:   1 Mos 1,1-2,2 

Salme 104:  Alt som har ånde, lovsyng Herren.   (35) 

2. lesning:   2 Mos 14,15-15,1 

Omkved:  Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet.  (118) 

3. lesning:   Jes 55,1-11 

Omkved:   Med glede skal dere øse av frelsens kilde.  (137) 

4. lesning:   Esek 36,16-17a; 18-28 

Salme 51:   Skap et rent hjerte i meg, Gud.    (164) 
Alterlysene tennes og celebranten intonerer Gloria (8) mens klokkene ringer… 

Kirkebønn 

Messe VIII   De angelis      ( 8 ) 

Epistelen:   Rom 6, 3-11 

Alle reiser seg og celebranten intonerer høytidelig Alleluja…   

 Alleluja:    Halleluja, halleluja, halleluja   (483) 

Evangelium:  Luk 24, 1-12 
 

Tredje del: Dåpsliturgien 
Allehelgenlitaniet 

Døpevannet velsignes 

Fornyelse av dåpspakten (alle tenner lys) 

Presten stenker vievann på menigheten mens man synger (26) 
 

Fjerde del: Eukaristiens liturgi 

 

De som ikke er katolikker, men ønsker å komme frem for å motta Guds velsignelse under altergangen, 

oppfordres til å gi tegn om det ved å legge høyre hånd på venstre skulder. Hjertelig takk! 

 

Offertorium:  Farao nåde    (498) 

Kommunion:  Livet vant    (773)                                    

Utgang:   Deg være ære    (493)



Forbønner 

Celebranten 

Kjære kristne!  «Frykt ikke» fikk kvinnene høre, først fra Herrens engel som 

hadde veltet stenen bort fra graven, og siden fra Den oppstandne selv.  La oss 

be til Jesus Kristus for alle døpte, at gleden over hans oppstandelse må 

fortrenge frykten: 

- For alle som i natt er renset og født på ny i dåpens bad, at de i glede over 

sin egen oppstandelse må gå den ytterste dag med frimodighet i møte. Vi 

ber deg... 

 

- For alle dem – lik vaktene ved graven – som med makt vil hindre troen 

på oppstandelsen, måtte de allikevel finne trøst og håp i den oppstandne 

Kristus. Vi ber deg... 

 

- For alle dem som har det vondt i denne natt, at budskapet om den tomme 

grav må gi trøst og håp. Vi ber deg... 

 

- For alle oss som våker i denne påskenatt, at også vi må la oss glede av 

budskapet fra Herrens grav. Vi ber deg... 

 

- Kristus, du Sønn av den levende Gud, du som åpnet paradiset for røveren, 

ved din død og begravelse delte du de avdødes lodd. Gi dem del i 

oppstandelsens herlighet. Vi ber deg... 

 

 

Celebranten 

 

Allmektige, evige Gud, du som er sterkere enn all jordisk makt, ja sterkere enn 

selv syndens og dødens makt, la gleden fra Jesu grav gjennomtrenge oss helt, 

likesom påskelyset gjennomtrenger nattemørket. Ved ham, Kristus, vår Herre. 

Amen. 

Herren er oppstanden! God Påske! 

 


