
Langfredag 2. april 2021, St. Birgitta menighet 
 

Feiringen av Herrens lidelseshistorie  
 

 (Langfredagens liturgi i Messeboken side 285-312(ny), 198-220(gml.)) 

 
Presten og ministrantene går i stillhet til alteret og bøyer seg dypt. Presten legger seg 

med ansiktet ned, ministrantene legger seg på kne. 
 

Første del: Ordets liturgi 
 

 

1. lesning:      Jes 52,13-53,12 

Omkved:             Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.  (58) 

2. lesning:           Hebr 4,14-16; 5,7-9 

Lidelseshistorie:   Joh 18,1-19, 42 

 

Forbønner står i messeboken… 
 

 

Annen del: Tilbedelsen av korset 
 

 

Presten intonerer: ” Se korsets tre, på det hang verdens frelser”. 
(avduking av korset x 3) 

Menigheten svarer: ”Kom, la oss tilbe ham”(x 3).   
 

 

Hymnen synges under tilbedelsen av korset… 
 

    

Pris, min tunge    (468)  
 

Hymne til det hellige Kors 

 

1. Pris, min tunge, laurbærkransen 

vunnet i så hård en strid! 

La din gledes hymne stige 

opp mot korsets seierspant. 

Kunngjør vidt, at verdens Frelser 

ved å ofres, Livet vant. 



 

2. Dypt i synd og død falt Adam 

da han krenket treets frukt. 

Men av medynk med sin skapning 

øvet Gud sin miskunns makt. 

Opp mot dødens tre han stiller 

treet som oss liv har bragt. 

 

3. Dette ble den vei til frelse 

han har valgt fra alders tid: 

Renkene som holdt oss fanget, 

vendte han til signing om. 

Av det sår som fallet voldte, 

henter han vår legedom. 

 

4. Og da tiden fylte målet 

som Guds visdom hadde satt, 

kom hans Sønn ned fra sin trone 

til oss i en jomfrus skjød. 

Han, som selv er jordens skaper, 

kler seg i vårt blod, vårt kjød. 

 

5. Barnet gråter i den trange 

krybbe der det først blir lagt. 

Jomfrumoren sønnens lemmer 

linner med de stramme bånd. 

Fast er svøpet som hun tvinner 

om Guds egen fot og hånd. 

 

6. Tredve år er nådd til ende, 

og hans jordlivs mål er fylt. 

Da går han med udelt vilje 

veien inn i kval og ve: 

Lammet som for oss vil ofres, 

løftes opp på korsets tre. 

 

 



7. Eddik bød de ham – og galle – 

torner, nagler og et spyd. 

Ut av lansegapet styrtet 

fra hans side vann og blod. 

Jord og hav og stjerneverdner 

renset steg av denne flod. 

 

8. Kors, du trofaste og edle 

fremfor alle skogens trær. 

Aldri bar et tre på jorden 

løv og blomst og frukt som du! 

Salig korset, salig naglen 

som så dyr en byrde bar. 

 

9. Høye tre, senk dine grener. 

Gjør din stamme svai og myk! 

Om din Skaper la den duve 

lint som strå din strake ved. 

Må vår Himmelkonges legem´ 

løftes ømt av korsets tre. 

 

10. Du alene kjentes verdig 

til å være ofrets bord, 

Arken som fra skibbrudds fare 

vei til fred og frelse fant. 

Salvet ble du med det rene 

blod som ned fra Lammet rant. 

 

Avslutning som aldri utelates: 

 

11. Lovet, priset, æret være 

hellige Treenighet! 

Fader, Sønn og Helligånden 

lovet høyt av himlens hær. 

Jord og hav og himler prise 

ham som evig var og er! 

 



Tredje del: Den Hellige Kommunion 
 

 

Kommunion:        Naglet til et kors              (474) 
 
 

 

 

 

 

Langfredagskollekten går til Kirkens arbeid i Det Hellige Land.  

 
 

• Kollekt/gaver kan gis via Vipps # 514275  

eller giro 0530.22.52930. 
 

 

 

 

Messetider 
 

Alle messer og korsveiandakter i kirken er avlyste  

til og med 11. april. 
 

Påskeaften  3/4   22.00 Påskevigilie på norsk - digitalt 

Påskesøndag  4/4   11.00 Høymesse. 1. påskedag  - digitalt 

 

 

Facebook: St. Birgitta katolske kirke 

 

                                       
 


