Välsignelse av korsvägens stationer
Jfr	
  Rituale	
  Romanum,	
  De	
  benedictionibus,	
  editio	
  typica	
  1984,	
  n.	
  1097-‐1114.	
  
Vid invigningen av en ny kyrka behöver korsvägsstationerna ingen särskild välsignelse. Följande ordning är
avsedd för välsignelse av en korsväg i en kyrka som redan är invigd.
Man sjunger lämplig psalm, t ex Höga kors, du enda ädla (Cecilia 306) eller O helga kors, var hälsat (Cecilia
307).
Därefter säger celebranten (som bär röd stola):

I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
R. Amen.
Herren Jesus, som har lidit för oss och frälst oss genom påskens mysterium vare med er alla.
R. Och med din ande.
Barmhärtighetens Gud har frälst oss genom sin Son Jesus Kristus, som utblottade sig själv
och antog en tjänares gestalt. Han blev lydig intill döden, döden på ett kors. När vi tänker på
Kristi gränslösa kärlek inbjuds vi att i tanke och känsla gå korsets väg med honom. Så kan vi
visa vår tacksamhet mot Herren, han som dog för vår skull på ett kors, och så kan vi dö bort
från synden och leva i det nya liv som han har öppnat vägen till.
En lektor läser läsningen:

Läsning ur Petrus första brev.
2:19-25
Mina älskade: Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han
gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat?
Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon.
Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni
skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han
svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick
lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp
upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans
sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars
herde och vårdare.
Så lyder Herrens ord.
R. Gud, vi tackar dig.
FÖRBÖNER
Kristus har älskat oss och återlöst oss med sitt blod. Vi vill prisa honom och tacka honom, vår
Herre, som har dött och uppstått för oss. Låt oss säga:

R. Du har återlöst oss, Herre, med ditt blod.
Du som blev människa och i korset har visat oss frälsningens väg, låt oss korsfästa våra onda
böjelser, så att vi kan dö och uppstå tillsammans med dig. R.
Du som sade att dina lärjungar varje dag måste ta korset på sig, hjälp oss att följa dig på
tålamodets väg, så att vi en gång får se dig i din härlighet. R.
Du som fördes ut till Golgota och lät Simon från Kyrene hjälpa dig att bära korset, låt allt det
som vi lider i vårt eget kött komma din kyrka till godo. R.
Du som på din korsväg blev tröstad av de gråtande kvinnorna, låt oss bli till tröst och glädje
för dem som bäst behöver oss. R.
Du som med ditt blod har försonat allt i himmel och på jord, förena alla människor med dig i
ett enda fårahus, utan fiendskap och splittring. R.
Du som blev upphöjd från jorden och lovar att dra alla till dig, visa oss att kärlekens väg är
överlägsen alla andra vägar. R.
Du som ville lida på ett kors för att hjälpa dem som tyngs av livets prövningar, ge oss
vissheten att vi delar dina lidanden för att också få dela din härlighet. R.
Du som på korset lovade rövaren paradisets glädje, var oss nära i jordelivets smärtor, så att vi
i himlen får leva i din närhet för evigt. R.
Då som på korset gav oss Maria till mor, låt oss med henne dela ditt lidande, din uppståndelse
och härlighet. R.
Välsignelsebön
Celebranten läser denna bön med lyfta händer:

Gud, du vars Son
blev utlämnad för vår skull och uppstod från de döda
för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten:
var oss nära med din välsignelse + och nåd
när vi kommer ihåg hans lidandes mysterium,
så att vi också följer honom och bär hans kors med tålamod
och sedan för evigt får jubla när hans härlighet blir uppenbar.
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.
— Amen.
Man kan här sjunga antifonen Ditt kors, o Herre, tillber vi (Cecilia 304) eller Under korset står Maria (Cecilia
108).

KORSVÄGSANDAKTEN
Därefter följer korsvägsandakten i lämpligaste form.

SLUTVÄLSIGNELSE
Välsigne er Gud,
som genom sin Sons kors och blod
har velat återlösa er och frälsa er.
R. Amen.
Må han låta er inse
korsets höjd och djup,
så att ni med alla de heliga kan fatta vidden av sin kärlek.
R. Amen.
Och må han kärleksfullt ta emot denna er andakt
och i sin mildhet ge er
det som ni nu har bett honom om.
R. Amen.
Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern + och Sonen och den helige Ande.
R. Amen.
Man kan avsluta akten med psalmen Prisa Kristus, livets Herre (Cecilia 19).
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