
ALTERNATIVA BÖNER 
 
KOLLEKTBÖNER  
 
223. Denna kollektbön används inte om man utdelar brudvälsignelsen enligt det första 
alternativet (nr 74, 105).  
 
Gud, vår Skapare, i ett underbart mysterium 
har du helgat förbundet mellan man och kvinna  
till ett sakrament,  
en avbild av Kristi förening med kyrkan.  
Låt nu dessa dina tjänare N. och N.,  
i sitt liv förverkliga den hemlighet  
som de i dag tar emot i tro. 
Genom din Son … 
 
224.  
Gud, när du skapade människan  
ville du att man och kvinna skulle höra samman.  
Förena dessa dina tjänare (N. och N.)  
med endräktens band,  
så att deras äktenskap bär frukt i kärleken, 
vars källa och upphov du är.  
Genom din Son...  
 
225.  
Lyssna, Herre, till våra böner, och utgjut din välsignelse  
över dessa dina tjänare (N. och N.).  
Må de, som förenas vid ditt altare,  
stärkas i ömsesidig kärlek.  
Genom din Son...  
 
226.  
Allsmäktige Gud, låt N. och N.,  
som nu skall förenas i äktenskapets sakrament,  
växa i den trohet de lovar varandra  
och fostra nya människor,  
som berikar kyrkan med sin tro och sitt liv. 
Genom din Son...  
 
227.  
Herre, var oss nära och hör vår ödmjuka bön, 
och välsigna själv vad du har instiftat: 
att man och kvinna skulle leva tillsammans 
till människosläktets fortbestånd,  
och skydda och bevara dessa dina tjänare 
som du fört samman och förenat. 
Genom din Son... 
  
228.  



Gud,  
som vid världens begynnelse och utveckling  
välsignar allt levande, så att det växer och förökas,  
vänd dig i nåd till våra böner,  
och utgjut din välsignelses rikedom  
över dessa dina tjänare (N. och N.),  
så att de i sitt äktenskapliga förbund  
blir ett hjärta och en själ  
och hjälper varandra på helgelsens väg.  
Genom din Son...  
 
III.  
ALTERNATIVA BÖNER FÖR VÄLSIGNELSE AV RINGARNA  
 
229.  
Herre, välsigna själv dessa ringar,  
som vi välsignar + i ditt namn.  
Hjälp N. och N., som skall bära dem, 
att vara trogna mot varandra,  
och ge dem din frid,  
så att de alltid lever som du vill  
i ömsesidig kärlek.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
  



230.  
Herre, välsigna + och helga dina tjänare i kärleken till varandra.  
Låt dem i dessa ringar se tecknet på den trohet  
och påminnelsen om den kärlek  
som de har lovat varandra.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
 
IV.  
BÖNER ÖVER OFFERGÅVORNA  
 
231.  
Herre, mottag våra gåvor och böner  
för detta heliga äkta förbund,  
och led deras (N.:s och N:s) öden,  
du som själv har fört dem samman.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
232.  
Herre, ta emot vår offergåva, framburen i glädje,  
och bevara i din faderliga kärlek dem (N. och N.),  
som här blivit förenade med sakramentets band.  
Genom Jesus Kristus vår Herre.  
 
233. Herre, hör våra böner,  
och vänd din blick till de gåvor  
som vi frambär för dina tjänare (N. och N.)  
som nu slutits samman i ett heligt förbund.  
Låt dem i denna kärlekens måltid  
genom din nåd stärkas i sin kärlek till varandra.  
Genom Jesus Kristus vår Herre.  
 
V.  
PREFATIONER  
 
234.  
 
Om det äkta förbundets värdighet  
 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt,  
att vi frambär lovets offer och förkunnar din ära,  
allsmäktige, evige Gud, barmhärtige, himmelske Fader.  
 
Du har instiftat äktenskapets förbund  
och helgat dess oupplösliga band,  
för att nya människor skall födas och bli dina barn  
som en frukt av trogen och obrottslig kärlek.  
Ty i din försyn, o Gud,  
låter du ofattbara under ske:  
du låter människor födas till att förvalta jorden,  



och du låter dem födas på nytt i din kyrka,  
genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
Genom honom sjunger vi din ära  
med änglarna och alla dina heliga och ropar utan att upphöra:  
 
235. Om äktenskapets höga sakrament  
 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt  
att vi tackar och lovar dig alltid och överallt,  
helige Fader, allsmäktige evige Gud, 
genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
I honom har du slutit ett nytt förbund med ditt folk,  
du har befriat oss genom hans död och uppståndelse,  
du har gjort oss delaktiga av gudomlig natur  
och till medarvingar i hans himmelska härlighet.  
 
I förbundet mellan man och kvinna har du givit oss ett tecken  
på hans överflödande kärlek och nåd  
för att i äktenskapets sakrament låta oss se  
vad som från början varit din outsägliga kärleks tanke.  
 
Därför tillber vi dig med änglarna och alla de heliga,  
vi prisar ditt namn  
och stämmer in i den eviga jubelhymnen inför tronen:  
 
236. Om äktenskapet som tecken på Guds kärlek  
 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt  
att vi frambär lovets offer och förkunnar din ära,  
allsmäktige, evige Gud,  
barmhärtige, himmelske Fader.  
 
I din godhet skapade du människan  
och gav henne värdigheten att vara dig lik,  
ty mannens och kvinnans förening  
är en sann avbild av din kärlek.  
 
Dem som du skapat i kärlek  
upphör du inte att kalla till kärlek,  
för att ge dem del av din eviga kärlek.  
 
Äktenskapets höga sakrament  
är ett tecken på hur du ger dig själv  
och så helgar du den mänskliga kärleken  
genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
Genom honom ärar vi dig med alla änglar och helgon,  
vi stämmer in i deras lovsång, som ljuder utan ände:  



 
VI.  
FÖRBÖNEN FÖR BRUDPARET I DEN EUKARISTISKA BÖNEN  
 
a) I den första eukaristiska bönen  
 
237. Särskilt Hanc igitur. Orden inom parentes kan utelämnas, när så är lämpligt. Efter orden i 
allo kringgärdas av ditt beskydd och bistånd. lägger man till: 
 
Herre, se till oss i nåd och tag emot denna offergåva  
som vi, med dina tjänare, N. och N.,  
och hela din tjänarskara 
frambär till dig.  
Du har lett dessa båda fram till denna dag.  
Låt dem också (glädja sig åt barn och) tillsammans få leva  
ett långt liv i din välsignelse.  
(Genom Kristus, vår Herre. Amen.)  
 
b) I den andra eukaristiska bönen  
 
238. Efter orden alla hennes vigda tjänare. lägger man till:  
 
Kom även ihåg, Herre, N. och N.,  
som du har ledsagat fram till denna bröllopsdag,  
och låt dem i din nåd  
alltid leva tillsammans  
i kärlek och frid.  
 
c) I den tredje eukaristiska bönen  
 
239. Efter orden som enligt din vilja står här inför dig. lägger man till:  
 
Vi ber dig, Herre:  
liksom du har ledsagat N. och N.  
fram till sin bröllopsdag,  
så styrk dem nu med äktenskapets nåd,  
så att de under ditt beskydd  
alltid bevarar det förbund  
de slutit inför ditt ansikte.  
Fader, församla i din barmhärtighet 
alla dina skingrade barn på vår jord. 
 
VII.  
ALTERNATIVA BÖNER I VÄLSIGNELSEN  
ÖVER BRUD OCH BRUDGUM  
 
240. Alternativ II, som i ritualmässan ”För äkta makar” B, Missalet sid. 1044 f. 
 
I uppmaningen till bön utelämnas orden inom parentes, om den ena parten av brudparet 



(eller båda två) inte kommunicerar. I sista meningen av bönen utelämnas orden inom 
parentes, om så är lämpligt, till exempel om brudparet är äldre.  
 
241. Prästen (eller diakonen) inbjuder med sammanförda händer de närvarande till bön:  
 
Låt oss be till Herren för detta brudpar, N. och N.,  
som har kommit inför hans altare  
för att (få del av Kristi kropp och blod och)  
förenas i ömsesidig kärlek.  
 
Alla ber en stund i tystnad. Därefter sträcker prästen (diakonen) ut sina händer över brudparet 
och fortsätter:  
 
Helige Fader,  
du har gjort människan till din avbild,  
till man och kvinna har du skapat dem,  
för att man och kvinna skulle förenas till kropp och själ  
och så utföra det uppdrag i världen du har givit dem. 
 
Gud, för att uppenbara din kärleks plan  
har du i kärleken mellan man och kvinna  
givit oss en bild av det förbund du har slutit med ditt folk; 
du har upphöjt äktenskapet till ett sakrament  
som avbildar Kristi förening med kyrkan.  
 
Nu ber vi dig: räck ut din hand  
och välsigna dessa dina tjänare (N. och N.). 
Herre, låt dem skänka varandra din kärleks gåva 
i detta sakrament,  
så att de för varandra bli ett tecken på din närvaro 
och förenas till ett hjärta och en själ.  
Bevara och skydda deras hem, 
(och låt deras barn växa upp i evangeliets anda  
och beredas för ditt himmelska rike).  
 
Skänk din rika välsignelse åt din tjänarinna N.  
Lär henne att bli en god maka (och mor); 
må hon göra hemmet levande  
med sin omtanke och kärlek. 
  
Skänk också din himmelska välsignelse åt din tjänare N., 
och hjälp honom att bli en trogen make  
(och en förutseende far).  
 
Helige Fader,  
ge dem som här förenats inför dig  
en innerlig längtan till ditt altare,  
så att de en gång med glädje  
får delta i det himmelska gästabudet.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  



R/. Amen.  
 
 
243. Alternativ III, som i ritualmässan ”För äkta makar”, C, Missalet sid. 1050. 
 
I förekommande fall utelämnas orden inom parentes, till exempel om brudparet är äldre.  
 
Prästen (eller diakonen) inbjuder med sammanförda händer de närvarande till bön:  
 
Kära vänner, låt oss nedkalla Guds välsignelse över detta brudpar,  
så att han, som förenat dem i äktenskapets sakrament,  
också beskyddar deras liv tillsammans.  
 
244. Alla ber en stund i tystnad. Därefter sträcker prästen (diakonen) ut sina händer över 
brudparet och fortsätter:  
 
Helige Fader, universums Skapare,  
du har skapat mannen och kvinnan till din avbild  
och välsignar deras liv tillsammans. 
Vi ber dig nu för N. och N.,  
som i dag förenas i äktenskapets sakrament. 
Låt din rika välsignelse komma över dem,  
(så att deras ömsesidiga gåva av sig själva  
bär frukt i ett nytt släkte och nya lemmar i din kyrka.) 
må de prisa dig, Herre, i lyckliga dagar,  
må de söka dig i sorgen,  
må de erfara din hjälp i arbetet,  
din närvaro och tröst i motgången,  
må de förena sina böner med församlingens  
och bli dina vittnen i världen,  
må de leva ett långt och lyckligt liv  
och tillsammans med sina vänner, som nu delar deras glädje,  
nå fram till ditt himmelska rike.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/. Amen.  
 
Eller: 
 
244 a. Alternativ IV, Oremus. Katolsk bönbok, sjunde upplagan 2014, sid. 506 f. I 
förekommande fall utelämnas orden inom parentes, till exempel om brudparet är äldre.  
 
Prästen (eller diakonen) inbjuder med sammanförda händer de närvarande till bön:  
 
Kära vänner, låt oss nedkalla Guds välsignelse över detta brudpar,  
så att han, som förenat dem i äktenskapets sakrament,  
också beskyddar deras liv tillsammans.  
 
Alla ber en stund i tystnad. Därefter sträcker prästen (diakonen) ut sina händer över brudparet 
och fortsätter:  
 



Fader, all godhets källa, 
i din kärleks plan har du skapat man och kvinna, 
för att de skulle bli en gåva till varandra 
och leva i ömsint och fruktbärande gemenskap. 
 
När tiden var inne 
sände du Kristus, din Son, född av kvinna. 
I Nasaret erfor han glädjen och delade mödorna 
som kommer varje familj till del. 
Där växte han i vishet och nåd. 
I Kana i Galileen förvandlade han vatten till vin 
och blev med sin närvaro  
glädjens källa för brud och brudgum. 
På korset utblottade han sig till det yttersta, 
för att dela människans utsatthet, 
och du, Fader, uppenbarade där den kärlek 
som dittills hade varit okänd: 
den kärlek som är beredd att skänka allt, 
utan att kräva något i gengäld. 
 
Vid pingsten utgöt du den Uppståndnes Ande 
över din kyrka, 
för att välsigna varje tid och tillfälle med din nåd 
och helga människans dagar på jorden. 
 
Helige Fader, se till dessa två, N. och N.,  
som anförtror sitt liv till dig: 
beskydda det som tagit sin början i dem 
och gör deras liv tillsammans till ett tydligt uttryck för din kärlek. 
Låt din välsignelse stiga ner över dem, 
så att de med Andens eld 
blir ett levande evangelium för sin omgivning. 
 
(Ge dem vishet och kraft 
att gå före sina barn på dina vägar, 
till välsignelse för de sina  
och för hela den mänskliga familjen.) 
 
Må de glädja sig i hoppet, få kraft i prövningen, 
hålla ut i bönen, vara uppmärksamma på andras behov 
och öppna sitt hem för alla som behöver dem. 
Må de aldrig löna ont med ont, utan be för alla  
och leva i frid med alla. 
 
Må deras kärlek bli ett utsäde för ditt Rike. 
Må de vårda sina hjärtans längtan efter dig, 
till dess att de, tillsammans med sina kära, 
får lovprisa ditt namn i evighet. 
 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 



 
R. Amen.  
 
 
VIII.  
BÖNER EFTER KOMMUNIONEN  
 
245.  
Herre,  
välsigna med kraften i Kristi offer  
det äktenskap som nu har ingåtts i enlighet med din vilja.  
Låt N. och N., som nu blivit förenade  
i ett heligt äkta förbund  
(och som har ätit av ett och samma bröd  
och druckit av en och samma kalk), 
bli ett hjärta och en själ i kärleken.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
R/. Amen.  
 
246.  
Du har mättat oss, Herre, vid ditt bord.  
Låt nu N. och N., som förenats i äktenskapets sakrament,  
alltid leva i din gemenskap  
och bli ett tecken på din närvaro  
för alla som de möter på sin väg.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/. Amen.  
 
247.  
Barmhärtige, evige Gud,  
låt dessa din tjänare (N. och N.) 
erfara kraften av din kärleks sakrament,  
och låt oss alla få känna verkan  
av den offergåva vi framburit.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/.Amen.  
 
IX.  
DEN HÖGTIDLIGA SLUTVÄLSIGNELSEN VID VIGSEL 
 
248.  
Må Gud, den evige Fadern,  
bevara er i kärlek till varandra,  
så att Kristi frid bor hos er och alltid fyller ert hem.  
R/. Amen.  
 
Må ni bli välsignade med barn,  
må ni finna tröst hos era vänner,  
må ni leva i fred med alla.  



 
R/. Amen.  
  



Må ni bli vittnen om Guds kärlek inför världen,  
och må olyckliga och ensamma finna att ert hem står öppet för dem, så att  
de en gång med glädje tar emot er i evighetens hyddor.  
R/. Amen.  
 
Gud allsmäktig välsigne er alla,  
Fadern och Sonen + och den Helige Ande.  
R/. Amen.  
 
249.  
Må Gud allsmäktig skänka er sin glädje och välsigna er med barn.  
 
R/. Amen.  
 
Må Kristus, Guds enfödde Son, vara er nära  
i medgång och motgång.  
R/. Amen.  
 
Må den Helige Ande alltid ingjuta sin kärlek i era hjärtan.  
R/. Amen.  
 
Gud allsmäktig välsigne er alla,  
Fadern och Sonen + och den Helige Ande.  
R/. Amen.  
 
250.  
Må Herren Jesus, som ville vara närvarande vid bröllopet i Kana,  
välsigna er, era släktingar och vänner.  
 
R/. Amen.  
 
Må han, som älskade sin kyrka till det yttersta,  
alltid fylla era hjärtan med sin kärlek.  
R/. Amen.  
 
Må han göra er till vittnen om sin uppståndelse  
och låta er med glädje vänta på hans återkomst i härlighet.  
R/. Amen.  
 
Gud allsmäktig välsigne er alla,  
Fadern och Sonen + och den Helige Ande.  
R/. Amen.  
 
 
 
TILLÄGG  
 
KYRKANS ALLMÄNNA FÖRBÖN, ALTERNATIV 
 



Nedanstående böner skall betraktas som modeller, som kan anpassas, kombineras, preciseras 
och utökas alltefter de konkreta omständigheterna. 
 
251.  
Kära bröder och systrar,  
vi påminner oss nu den särskilda gåva av nåd och kärlek  
som Gud har skänkt våra kära N. och N.  
för att fullända och helga deras kärlek,  
och vi anförtror dem åt Herren.  
 
R/. Herre, hör vår bön. 
 
Eller annat lämpligt förbönssvar (jfr Cecilia 558-563). 
 
Att N. och N.,   
som nu har förenats i äktenskapets heliga sakrament  
får glädja sig åt hälsa i detta livet och frälsning i det eviga,  
ber vi dig, o Herre.   R/. 
 
Att du välsignar deras äkta förbund  
liksom du ville helga bröllopet i Kana i Galileen, 
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
Att deras kärlek fullkomnas och bär frukt,  
och att de blir ett tilldragande exempel på det kristna livet,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
Att de kristna dag efter dag  
växer till i kraft och insikt 
och att alla betryckta och nödställda  
får hjälp av himmelsk nåd från höjden. 
ber vi dig o Herre.   R/.  
 
Att sakramentets nåd blir levande  
hos alla äkta makar  
som är med oss här i dag,  
ber vi dig, o Herre.   R/. 
 
Följande helgonlitania kan användas, och man kan då lägga till helgonnamn alltefter 
brudparets situation och önskemål: 
 
Låt oss i de heligas gemenskap åkalla våra himmelska vänners förbön: 
 
Heliga Maria, Guds moder   bed för oss 
Heliga Maria, kyrkans moder  bed för oss 
Heliga Maria, familjens drottning  bed för oss 
Helige Josef, Marias make   bed för oss 
Alla Guds änglar   bed för oss 
Heliga Joakim och Anna   bed för oss 
Heliga Sackarias och Elisabet  bed för oss 



Helige Johannes döparen   bed för oss 
Heliga Petrus och Paulus   bed för oss 
Heliga apostlar och evangelister  bed för oss 
Helige Thomas More   bed för oss 
Heliga Felicitas och Perpetua  bed för oss 
Heliga martyrer för Kristi skull  bed för oss 
Heliga Monica   bed för oss 
Heliga Birgitta   bed för oss 
Heliga Rita    bed för oss 
Heliga Giovanna Beretta Molla  bed för oss 
Helige N. (brudgummens skyddspatron)  bed för oss 
Heliga N. (brudens skyddspatron)  bed för oss 
Heliga/a N. (kyrkans skyddspatron)  bed för oss 
Alla Guds heliga   bed för oss]  
 
Avslutande kollektbön: 
 
Utgjut, Herre, din kärleks Ande  
över de nygifta,  
så att de förblir ett hjärta och en själ. 
Låt aldrig något skilja dem som du förenat  
och ingen ofärd drabba dem som du välsignat.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/. Amen.  
 
252.  
 
Kära vänner,  
låt oss följa denna nya familj med vår bön  
att dessa makars kärlek växer och mognar  
och att Gud i sin nåd bistår alla familjer i världen.  
 
R/. Hör oss milde Herre Gud. 
 
Eller annat lämpligt förbönssvar (jfr Cecilia 558-563). 
 
För de nygifta som står här  
och för deras hälsa och välgång, nu och alltid, 
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
För deras nära och kära  
och alla som hjälpt och stöttat dem på deras väg,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
  



För de unga som förbereder sig på äktenskapet,  
och för dem som Herren kallar till en annan livsform,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
För alla familjer på vår jord, 
och för freden i världen, att den aldrig hotas eller bryts,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
För dem i våra familjer  
som lämnat denna världen, och för alla avlidna,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
För kyrkan, Guds heliga folk,  
och för alla kristnas enhet,  
ber vi dig, o Herre.   R/.  
 
Avslutande kollektbön: 
 
Herre Jesus, du är här, mitt ibland oss,  
då N. och N. ingår sin förening med varandra: 
hör vår bön  
och fyll oss med din Ande.  
Du som lever och råder i alla evigheters evighet. 
R/. Amen.  
 
252a. 
Låt oss åkalla Gud, vår himmelske Fader, 
källan och kraften till all kärlek, 
att han uppehåller dessa makar 
på den väg de börjar gå i dag. 
 
R. Herre, hör vår bön. 
 
Eller annat lämpligt förbönssvar (jfr Cecilia 558-563). 
 
För N. och N.,  
som förenats i äktenskapets sakrament, 
att Herren uppehåller dem i deras föresats 
att överlåta sig som gåva till varandra, 
och att deras enhet blir glädjerik och fruktbar, 
ber vi dig, Fader.   R/. 
 
Att kraften i Herrens välsignelse 
tröstar dem i svårigheter 
och bevarar dem i trohet till varandra, 
ber vi dig, Fader.   R/. 
 
För våra unga, som förbereder en gemensam framtid, 
att de får uppleva kärlekens skönhet 
och grundar sin gemenskap 



på evangeliet och dess anda, 
ber vi dig, Fader.   R/. 
 
För samhället, 
att det främjar familjelivet 
och uppmuntrar alla föräldrar 
att ta sitt ansvar som fostrare och förebilder, 
ber vi dig, Fader.   R/. 
 
För dessa kristna makar, som ber om din välsignelse, 
att sakramentet ger dem kraft och mod 
till ett frimodigt vittnesbörd om Kristus, den korsfäste och uppståndne, 
ber vi dig, Fader.   R/. 
 
Avslutande kollektbön: 
 
Herre Jesus, du är här, mitt ibland oss,  
då N. och N. ingår sin förening med varandra: 
hör vår bön  
och fyll oss med din Ande.  
Du som lever och råder i alla evigheters evighet. 
R/. Amen.  
 
252b. 
Efter att ha lyssnat till glädjebudet om Herren Jesus Kristus och bevittnat äktenskapslöftena, 
låt oss be till vår himmelske Fader, som i sin försyn bär omsorg om alla människor: 
 
R/. Herre, hör vår bön. 
 
Eller annat lämpligt förbönssvar (jfr Cecilia 558-563). 
 
För din heliga kyrka, för vår påve N. och vår biskop N.,  
för våra präster och diakoner,  
att de hjälper oss fram till starkare tro 
och större kärlek till varandra. 
Om detta ber vi dig, Herre.   R/. 
 
För alla äkta makar, att de älskar varandra  
och förlåter varandras fel och brister.  
Om detta ber vi dig, Herre.   R/. 
 
För N. och N., som nu börjar sitt liv som gifta, 
att de lever i kyrkans gemenskap 
och känner stödet från sina släktingar och vänner 
(och blir välsignade med barn och barnbarn).  
Om detta ber vi dig, Herre.   R/. 
 
För alla bedrövade och sjuka,  
för de övergivna och betryckta, 
att de erfar Guds hjälp  



och finner vänner som tröstar dem.  
Om detta ber vi dig, Herre.   R/. 
 
För våra avlidna,  
att de fullkomnas i den eviga härligheten  
med alla Guds änglar och helgon. 
Om detta ber vi dig, Herre.   R/. 
 
Avslutande kollektbön: 
 
Fader i himlen,  
du kläder markens liljor  
och mättar allt levande med nåd, 
vi tackar dig och prisar dig  
för att du hör vår bön i Jesu namn,  
han som lever och råder i alla evigheters evighet.  
R/. Amen. 
 
252c.  
Himmelske Fader, du som kärleksfullt vakar över våra liv,  
i begynnelsen danade du människan,  
till man och kvinna skapade du dem.  
I tidens mitt talade du genom ditt eviga Ord,  
som blivit människa i Jesus Kristus.  
Välsigna i dag vår bön i hans namn: 
 
R/. Himmelske Fader, hör vår bön. 
 
Eller annat lämpligt förbönssvar (jfr Cecilia 558-563). 
 
För N. och N.,  
att de varje ny dag lever inför ditt ansikte 
i hjärtats enighet och glädje 
och får se sina barn växa i ålder och visdom.  R/. 
 
För de unga, att de hörsammar Guds kallelse  
till äktenskap eller celibat för himmelrikets skull 
och är öppna för allt som Herren håller i beredskap.  R/. 
 
För de övergivna och ofrivilligt ensamma, 
för de sjuka och för dem som vandrar vilsna vägar, 
att de får känna Guds närhet i sitt liv.   R/. 
 
För våra släktingar och vänner,  
som följer oss på livets väg, 
och för dem som har gått före oss 
in i evigheten,  
att vi alla når vårt mål hos Gud.   R/. 
 
Avslutande kollektbön: 



 
Fader i himlen,  
gör oss öppna och mottagliga, 
så att vår tro blir synlig i handling, 
vår kärlek blir medveten närvaro, 
och vårt hopp blir märkbart  
i tillförsikt och mod. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. R/. Amen. 
 
252d. 
Fader och Herre,  
Vårt liv skall vittna om din barmhärtighet och godhet. 
Vi ber vi för detta brudpar, 
Som i dag ber om din välsignelse från höjden: 
 
Låt dem erfara din godhet och kärlek. 
 
R/. Herre, hör vår bön. 
 
Ge dem ett långt och lyckligt liv tillsammans.  R/. 
 
Låt deras kärlek mogna år för år.   R/. 
 
Låt dem växa dag för dag i tålamod och osjälviskhet.  R/. 
 
Välsigna dem med barn och barnbarn.   R/. 
 
Gör dem till goda föräldrar och förebilder.  R/. 
 
Låt deras hem bli en fridens hemvist.    R/. 
 
Låt dem utstråla hopp och glädje i vardagen.  R/. 
 
Skänk din nåd och hjälp åt alla makar  
som tyngs av svårigheter i sitt liv tillsammans.  R/. 
 
Låt alla våra barn och unga finna trygghet  
och fasthet i sina hem.    R/. 
 
Låt oss alla till sist förenas  
i den stora bröllopsfesten i himlen.   R/. 
 
Avslutande kollektbön: 
 
Fader i himlen, 
Du har kallat oss till gemenskap med dig och med varandra, 
Du har gett oss din Son som förebild och tröst på vår väg, 
I hans spår vill vi vandra, 
Och vi prisar dig genom honom,  
Jesus Kristus, vår Herre.  



R/. Amen. 
 
[HÄR UTELÄMNAS ORDNING FÖR FÖRLOVNING, SOM INTE PRAKTISERAS I 
VÅRT STIFT.] 
 
VÄLSIGNELSE PÅ ÅRSDAGEN AV BRÖLLOP 
 
272. På de viktigaste årsdagarna av en vigsel (silver-, guld- och diamantbröllop, dvs. 
tjugofem-, femtio- resp. sextioårsdagen) kan man fira ritualmässan ”På årsdagen av vigsel”, 
Missalet sid. 1052 ff. 
 
273. I ordets liturgi kan läsningarna hämtas från lektionariet (läsningar vid vigsel,  
jfr ovan nr. 179-222), eller ur tacksägelsemässan (jfr Missale Romanum, Ordo lectionum 
missae, nr. 943-947).  
 
274. Efter läsningen av evangeliet skall prästen utifrån den heliga texten tala om det  
kristna äktenskapets mysterium och nåd, alltefter de konkreta omständigheterna. 
 
275. Prästen inbjuder makarna till tyst bön om en förnyad föresats att leva ett helgat liv 
tillsammans. Det kan ske i följande ordalag:  
 
På årsdagen av er vigsel,  
då ni ingick ett oupplösligt förbund med varandra  
i äktenskapets sakrament, 
vill ni nu inför Herren  
förnya det löfte ni en gång gav varandra.  
Vänd er nu i bön till Herren  
att dessa löften med Guds nåd blir bekräftade.  
 
276. Makarna fönyar tyst sina löften.  
 
277. Om makarna vill förnya sina löften offentligt kan det ske på följande sätt:  
 
Maken:  
 
Välsignad är du, Herre,  
ty din gåva är det  
att jag fått N. till hustru.  
 
Makan:  
 
Välsignad är du, Herre,  
ty din gåva är det  
att jag fått N. till man.  
 
Båda tillsammans:  
 
Välsignad är du, Herre,  
för att du i medgång och motgång  
med din nåd har varit vår hjälp och vårt stöd.  



Vi ber dig:  
hjälp oss att förbli i trofast kärlek till varandra,  
så att vi blir trovärdiga vittnen  
om det förbund du slutit med människorna.  
 
Prästen:  
 
Må Herren beskydda er i alla era livsdagar,  
må han trösta er i motgången,  
hjälpa er i framgången 
och fylla ert hem 
med sin välsignelses rikedom.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/. Amen.  
 
Välsignelse av ringarna  
 
278. Om så är lämpligt kan prästen be följande bön över ringarna:  
 
Styrk och helga, o Herre, dina tjänares kärlek,  
så att de, som en gång gav varandra dessa ringar  
till tecken på sin trohet,  
alltmer får erfara den nåd som sakramentet skänker dem.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
R/. Amen.  
 
Man kan incensera ringarna.  
 
279. Om makarna utväxlar nya ringar ber prästen följande välsignelsebön:  
 
Herre, välsigna och helga dina tjänares kärlek, 
och må dessa ringar,  
den ömsesidiga trohetens tecken,  
stärka och värma dina tjänares kärlek till varandra 
och påminna om sakramentets nåd.  
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.  
R/. Amen. 
 
Man kan bestänka ringarna med vigvatten. 
 
Alternativ välsignelse, se ovan nr. 229.  
 
280. Kyrkans allmänna förbön äger rum som vanligt i mässan. Den kan formuleras på 
följande sätt:  
 
Låt oss be Gud, den barmhärtige Fadern,  
som i sin godhet och försyn  
beslutade att äktenskapets förbund, med dess trohet och fruktbarhet,  
skulle bli en bild av vår frälsnings historia:  
  



R/. Herre, förnya dina tjänares trohet.  
Eller: Herre, hör vår bön. 
 
Helige Fader, trofaste Gud,  
du som lönar ordhållighet och trohet mot givna löften,  
ge dessa dina tjänare på årsdagen av sin vigsel  
din välsignelse i överflödande mått.   R/.  
 
Du som av evighet lever  
i kärlekens enhet och gemenskap  
med Sonen och den Helige Ande,  
låt dessa dina tjänare,  
som förenats 
i äktenskapets sakrament  
alltid troget vårda sitt förbund.   R/.  
 
Du som i din försyn gör våra liv  
till en skådeplats för Kristi mysterium,  
låt dessa dina tjänare med tillförsikt  
ta emot framgång och motgång ur din hand  
och hålla sig till Kristus  
och leva för honom.    R/.  
 
Du som vill att äktenskapets förbund  
skulle bli ett trovärdigt vittnesbörd om livet i Kristus,  
låt alla äkta makar bli tecken på den kärlek 
som din Son Jesus Kristus har förkroppsligat.  R/.  
 
 
281. Prästen avslutar bönen på följande sätt:  
 
Gud, i dina rådslut  
har familjens gemenskap sin fasta grund.  
Hör i barmhärtighet dina tjänares böner,  
låt dem följa den heliga familjens exempel  
och sist, i glädjen i ditt hus,  
för evigt och tillsammans prisa dig.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
R/. Amen.  
 
282. Mässan fortsätter som vanligt. Vid offertoriet kan makarna bära fram bröd, vin och 
vatten till altaret.  
 
283. Efter Fader vår och i stället för bönen Ja, fräls oss, Herre, från allt ont vänder sig prästen 
till makarna, sträcker ut händerna över dem och säger:  
 
O Gud, vi prisar och välsignar dig, alltings Skapare,  
som i begynnelsen danade man och kvinna,  
för att de skulle ingå en livets och kärlekens gemenskap.  
Vi tackar dig därför  



för att du under dessa år har välsignat  
dina tjänare N. och N.,  
deras äkta förbund och deras familj,  
och gjort dem till ett tecken för Kristi förening med kyrkan.  
Se till dem i nåd,  
håll deras gemenskap vid makt i glädje och möda,  
och befäst deras äkta förbund: 
föröka deras kärlek, bekräfta fridens band,  
så att de (omgivna av sina barn)  
alltid får del i din välsignelse.  
Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
Alla svarar:  
 
Amen.  
 
284. Efter Herrens frid vare alltid med er utväxlar makarna och de övriga mässdeltagarna på 
fridshälsningen på vanligt sätt. 
 
285. Mässans slutvälsignelse äger rum på vanligt sätt, eller i högtidligare form på följande 
sätt: 
 
Diakonen inbjuder alla att ta emot välsignelsen, med följande eller liknande ord:  
 
Böj er och ta emot välsignelsen.  
 
Först lyfter prästen sina händer över makarna och säger:  
 
Må Gud,  
den allsmäktige Fadern,  
skänka er sin glädje.  
R/. Amen.  
  



Må Guds enfödde Son  
i sin barmhärtighet bistå er  
i medgång och motgång.  
R/. Amen.  
 
Må den helige Ande  
alltid ingjuta kärlekens gåva  
i era hjärtan.  
R/. Amen.  
 
Slutligen välsignar han alla närvarande och säger:  
 
Gud allsmäktig välsigne er alla,  
Fadern och Sonen + och den helige Ande.  
R/. Amen.  
 
 
	  


