
Välsignelse av orgel inom mässans ram 
 
Välsignelse av orgel kan ske när som helst utom i advents- och fastetiden. 
 
Ingångspsalmen sjungs som vanligt men utan ackompanjemang. Celebranten hälsar 
församlingen med följande ord: 
 
Gud Faderns kärlek,  
vår herres Jesu Kristi frid  
och den helige Andes nåd och tröst  
vare alltid med er. 
— Och med din ande. 
 
Vi vill nu välsigna vår nya orgel. Den skall göra vår gudstjänst skönare och 
högtidligare. Musiken skall tjäna Gud och helga människan, och orgeln är ett 
tecken på den “nya sång” som vi skall sjunga till Herrens ära. Den sången 
uppstämdes på vår jord av en stor skara änglar när Herren Kristus föddes i 
Davids stad. Den ljuder rent och klart när vi lever enligt Guds vilja med glädje 
och uppfyller hans bud genom att älska honom och vår nästa.  
 
Så uppfylls apostelns maning: “Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni 
kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi 
ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, 
med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era 
hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn, och tacka 
Gud Fadern genom honom.” 
 
Med lyfta händer läser celebranten nu välsignelsen av orgeln: 
 
Herre vår Gud, du uråldriga och evigt unga skönhet,  
din vishet styr världen, din godhet gör den skön.  
Oräkneliga skaror av änglar prisar dig och lyder din vilja.  
Stjärnorna följer dina lagar,  
planeterna kretsar i sina omlopp och lovprisar dig,  
och de människor som gått före oss till himlen lovsjunger dig:  
deras röster är underbart förenade till en harmoni av tusen stämmor  
som sjunger om din skönhet och kärlek.  
Men också vi, som är ditt heliga folk,  
också vi har kommit samman  
för att glädjas över Kristi uppståndelse  
och att lova dig:  
också vi vill förena våra röster med den stora lovsången i universum.  
För att vår sång skall stiga upp till din tron på värdigt sätt  
frambär vi denna orgel till dig som en gåva.  



Välsigna den + och låt dess ljud bli vår hyllning till dig,  
och låt den hjälpa oss att lovprisa dig och bedja  
så att vår gudstjänst kan glädja dig.  
Genom Jesus Kristus vår Herre.  
— Amen. 
 
Celebranten lägger rökelse i rökelsekaret och incenserar orgeln. Därefter återvänder han till 
sin plats under det att orgeln ljuder. Celebranten intonerar Gloria, och församlingens sång 
ackompanjeras sedan av den nya orgeln. Därefter fortsätter mässan i vanlig ordning med 
kollektbönen. 
 


