Välsignelse av en ny ambon inom ramen för mässan
Denna välsignelseformel får bara användas när det rör sig om en verklig ambon, tillverkad för
att bli en fast beståndsdel av kyrkans inredning, inte bara en flyttbar pulpet. Den skall vara
värdig och vacker och inta en framträdande plats i gudstjänstrummet.
I ingångsprocessionen bär man evangelieboken och placerar den på altaret.
Efter mässans kollektbön tar celebranten lektionariet, lyfter upp det inför hela
församlingen och säger:

Må Guds ord alltid ljuda i denna kyrka, så att Kristi hemlighet blir uppenbar och
glädjebudet mottaget i lyssnande och trogna hjärtan.
— Amen.
Därefter överlämnar celebranten lektionariet till lektorn (motsv.) som läser första läsningen.
Före evangeliet tar man evangelieboken från altaret (som i en högtidlig högmässa). Efter
evangeliet hålls en homilia som utgår från läsningarnas innehåll och även berör Kristi närvaro
i Guds ord. Mässan fortsätter därefter i vanlig ordning (eventuellt med Credo, för att visa att
Guds tilltal ropar på trons svar).
Allmän kyrkobön

Gud, vår Fader, har skänkt oss sin Son, Ordet som blivit kött. Han är vårt bröd,
från honom hämtar vi vårt mod att leva och ljuset på vår vandring. Låt oss be:
R. Må Kristi ord bo ibland oss i hela sin rikedom!
Herre, gör oss till Kristi lärjungar, så att vi hungrar efter ditt ord och blir vittnen
om honom för världen.
R.
Låt oss tränga allt djupare in i ordets hemligheter, så att vi blir brinnande i tron
och ivriga att leva i sanningen.
R.
Skänk oss trons ljus, så att vi växer till i kunskap om dig och insikt om oss
själva, så att vi besvarar din kärlek och troget tjänar dig.
R.
Herre, bistå ordets tjänare, så att de vågar tro och leva som de lär.
R.
Välsignelsebön
Med lyfta händer ber celebranten:

Gud, du har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus.

Därför tackar vi dig, du som ger oss ordets ljuva föda
och inte tillåter att vi går hungriga bort.
Du samlar oss till gudstjänst
för att förklara undren i din lag.
Låt oss alltid känna igen Kristi röst när vi lyssnar till ditt ord.
Lär oss uppfatta vad din Ande viskar i vårt öra,
så att vi inte bara blir ordets hörare
utan dess görare i ande och sanning.
Låt ordets förkunnare här visa oss livets vägar
så att vi troget följer Kristus i spåren
och kan nå fram till evigt liv.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
— Amen.

