AVSLUTNING
Herrens bön
C Kära vänner! N. har genom dopet blivit född på nytt. Han/hon kallas nu
— och är verkligen — Guds barn. När
han/hon kommer till Herrens altare,
tar han/hon del i hans offermåltid,
genom konfirmationens sakrament får
han/hon ta emot den helige Andes fullhet, och i hans Kyrka får han/hon kalla
Gud sin Fader. Också vi har tagit emot
barnaskapets Ande. Låt oss därför tillsammans bedja så som Herren själv har
lärt oss:
A Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem
oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten
och härligheten i evighet.
Amen.

C Herren vår Gud, har låtit oss födas på
nytt till evigt liv. Må han välsigna er
alla, så att ni alltid och överallt är levande lemmar i hans Kyrka. Må han ge oss
alla sin frid i Jesus Kristus, vår Herre.
A Amen.
C Välsigne er Gud allsmäktig,
Fadern + och Sonen
och den helige Ande.
A Amen.
Efter välsignelsen kan man sjunga en psalm som ger
uttryck för påskglädje och tacksamhet, eller Marias lovsång (Magnificat).
Föräldrarna kan, om de så vill, bära barnet till Jungfru
Marias bild och be Ave Maria eller en tyst bön om hennes beskydd.

Var hälsad, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder,
bed för oss syndare
nu och i vår dödsstund.
Amen.

Celebranten välsignar modern, fadern och alla närvarande.

C Gud, vår Fader, skänker både jordiskt
och himmelskt liv. Må han välsigna dig
och ge dig förmåga att tillsammans med
din hustru i ord och föredöme bära det

VÄLKOMSTHÄLSNING
Celebranten möter barnet och de anåhöriga vid kyrkåporten och hälsar alla välåkomna. Han frågar föräldraråna:
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Vilket namn har ni gett ert barn?
N.
Vad önskar ni av Guds kyrka för N.?
Dopet.
Är ni medvetna om att detta förpliktar
er att fostra barnet i den kristna tron, så
att det håller Guds bud och älskar Herren och sin nästa så som Kristus har lärt
oss?
Ja.

Celebranten riktar dessa eller liknande ord till fadådraråna:

C Är ni beredda att hjälpa N:s föräldrar i
denna uppgift?
Fd Ja.
Celebranten vänder sig mot barnet och säger:

C N., med stor glädje tar vi emot dig i den
kristna gemenskapen. I Kyrkans namn
tecknar jag dig med korsets tecken, som
är Kristi, vår Frälsares, tecken. Efter mig
skall dina föräldrar (och dina faddrar)
teckna dig med detta korsets tecken.
Celebranten gör korstecknet på barnets panna, utan
att säga något. Därefter uppmanar han föräldrarna och
faddrarna — om så är lämpligt — att göra detsamma.

Välsignelsen

C Genom sin Son, född av jungfrun Ma
ria, ger Herren alla mödrar glädje och
låter hoppet om evigt liv lysa över deras barn. Må Gud välsigna dig, som nu
får tacka Gud för ditt barn, så att du
tillsammans med honom/henne alltid
prisar och lovar Gud, i Jesus Kristus,
vår Herre.
A Amen.

DOP AV ETT BARN

första vittnesbördet om vår tro, i Jesus
Kristus, vår Herre.
A Amen.

L Herre Jesus Kristus, du har uppstått för
att ge oss det nya livet. Låt N. födas på
nytt i dopets sakrament och inlemmas i
din Kyrka. Vi ber dig:
A Herre, hör vår bön.
L Gör N. genom dopet och konfirmationen till en trogen lärjunge och till ett
vittne om ditt budskap. Vi ber dig:
A Herre, hör vår bön.
L Låt honom/henne genom ett heligt liv
en gång nå fram till himlens glädje. Vi
ber dig.
A Herre, hör vår bön.
L Låt hans/hennes föräldrar och faddrar
vara levande föredömen i tron. Vi ber
dig:
A Herre, hör vår bön.
L Håll din skyddande hand över denna
familj och bevara den i din kärlek. Vi
ber dig:
A Herre, hör vår bön.
L Låt alla människor finna dig, och förnya i oss alla dag för dag den nåd vi fått
i dopet. Vi ber dig:
A Herre, hör vår bön.
Man kan också formulera andra förböner.

Helgonlitania
ORDETS LITURGI

TECKENFÖRKLARINGAR
A
C
F
Fd
FF
L

Alla;
Celebrant;
Föräldrar;
Faddrar;
Föräldrar och faddrar;
Lektor.
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Celebranten och alla de närvarande går till den plats
där Ordets liturgi firas. Detta kan ske i form av en procession under vilken man sjunger en psalm eller annan
lämplig sång. Vid ambonen läses en eller två bibelåtexter med anknytning till dopet. Den andra läsningen kan
följas av en kort predikan och eventuellt psalmsång.

Förböner
Kära vänner, låt oss be för N., som får
ta emot dopets nåd. Låt oss också be för
hans/hennes föräldrar, för faddrarna,
för alla kristna och för alla våra medmänniskor.

Celebranten uppmanar sedan de närvarande att be om
helgonens förbön:
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Heliga Maria, Guds moder,
bed för oss.
Helige Johannes döparen,
bed för oss.
Heliga Petrus och Paulus.
bed för oss.
Helige Ansgar,
bed för oss.
Heliga Birgitta,
bed för oss.
Helige Erik,
bed för oss.

C Alla Guds helgon,
A bed för oss.
Bön om befrielse från den Ondes makt
C Allsmäktige Gud, du som sände din
Son till världen för att ta ifrån den
Onde hans makt över oss, befria oss ur
mörkret och föra oss in i ljusets rike, vi
ber dig: befria N. från ursyndens följder, gör honom/henne till ett tempel
där din härlighet bor, och låt din Ande
ta sin boning i honom/henne. Genom
Jesus Kristus, vår Herre.
A Amen.
C Må Kristus, vår Frälsare, styrka dig
med sin kraft, han som lever och råder
i evighet.
A Amen.
Celebranten lägger sedan sin hand på barnets huvud,
utan att säga något.

DOPAKTEN
Alla beger sig till dopkapellet, eller till koret om dop
någon gång förrättas där.

C Låt oss be att Herren Gud allsmäktig
låter detta barn födas på nytt genom
vatten och helig Ande.
Välsignelse av dopvattnet
Utanför påsktiden välsignas dopvattnet med nedanstående bön.

C Välsignad är du, Gud, evige Fader, som
har skapat vattnet för att det skall rena
oss och ge oss liv.
A Välsignad är Gud.
C Välsignad är du, Guds Son, Jesus Kristus. Ur din sida flöt blod och vatten
fram, för att Kyrkan skulle födas genom din död och uppståndelse.
A Välsignad är Gud.
C Välsignad är du, Guds helige Ande,
som smorde Kristus vid hans dop i Jordan, för att vi skulle födas i vatten och
helig Ande.
A Välsignad är Gud.

C Herre, var oss nära och helga detta vatten, som du har skapat. Låt N. i dopet
renas från synden och bli en ny skapelse.
A Herre, hör vår bön.
C Helga detta vatten, som du har skapat,
och låt N., som döps till Kristi död och
uppståndelse, formas till likhet med
honom.
A Herre, hör vår bön.
Celebranten vidrör vattnet med sin högra hand och
fortsätter:

C Helga detta vatten, som du har skapat,
och låt N. födas på nytt i helig Ande
och räknas till ditt egendomsfolk. Din
är äran, genom Jesus Kristus, nu och i
evighet.
A Amen.
Om dopvattnet redan tidigare är välsignat, utelämnas
”Herre, var oss nära …” och celebranten säger i stället:

C Herre, vår Gud, låt N., som du har kallat till dopet, födas på nytt genom detta
heliga vatten, leva i trons gemenskap
med din Kyrka och få det eviga livet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
A Amen.

Avsägelse och trosbekännelse
Celebranten vänder sig till föräldrarna och faddrarna
och säger:

C Kära föräldrar och faddrar. I dopets sakrament kommer detta barn att av Guds
kärlek ta emot det nya livet genom vatten och helig Ande. Fostra honom/
henne i den kristna tron så att det gudomliga livet i honom/henne bevaras
från syndens smitta och växer till dag
för dag.
Om ni alltså vägleds av er egen tro och
besinnar ert eget dop, och om ni är beredda att åta er denna uppgift, så uppmanar jag er att ta avstånd från synden
och bekänna er tro på Jesus Kristus,
den tro som är Kyrkans tro och i vilken
detta barn skall döpas.

Han frågar dem:

Smörjelse med krisma

C Tar ni avstånd från synden för att leva i
Guds barns frihet?
FF Ja.

C Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi
Fader, som har befriat dig från syndens
välde och låtit dig födas på nytt av vatten och helig Ande, han smörjer dig
med frälsningens krisma, så att du hör
till hans folk och evigt förblir en lem i
Kristus, han som är präst, profet och
konung.
A Amen.

C Tar ni avstånd från det ondas lockelse,
så att synden inte kan behärska er?
FF Ja.
C Tar ni avstånd från djävulen, som är
syndens upphovsman och furste?
FF Ja.
C Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?
FF Ja.
C Tror ni på Jesus Kristus, hans enfödde
Son, vår Herre, som föddes av jungfrun
Maria, led, dog och blev begraven, som
uppstod från de döda och nu sitter på
Faderns högra sida?
FF Ja.

Celebranten smörjer barnets hjässa med krisma, utan
att säga något.

Den vita klädnaden
C N. du har blivit en ny skapelse och
iklätt dig Kristus. Denna vita klädnad
är ett tecken på din värdighet som
Guds barn. Må de som står dig nära
hjälpa dig i ord och i handling, så att
du kan bevara denna klädnad vit och
en gång få det eviga livet.
A Amen.

C Tror ni på den helige Ande, den heliga
Katolska kyrkan, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv?
FF Ja.

Man iklär barnet dess vita klädnad.

C Detta är vår tro, detta är Kyrkans tro,
som vi med glädje bekänner i Kristus
Jesus, vår Herre.
A Amen.

C Ta emot Kristi ljus.

Dopet
C Vill ni alltså att N. blir döpt i Kyrkans
tro, i den tro som vi alla nyss tillsammans bekänt?
FF Ja.
Celebranten döper barnet med orden:

C N., JAG DÖPER DIG
I FADERNS
OCH SONENS
OCH DEN HELIGE ANDES NAMN.

Dopljuset
Celebranten tar påskljuset och säger:

En av de närvarande (t.ex. fadern eller faddern) tänder
barnets ljus på påskljuset.

C Vi ber att N. skall leva som ett ljusets
barn och förbli fast i tron, så att han/
hon, när Herren kommer, kan gå honom till mötes med alla helgon i himmelriket.
Effata
Celebranten vidrör barnets öron och mun och säger:

C Effata! Öppna dig! Herren Jesus Kristus lät de döva höra och de stumma
tala. Må han låta dig höra hans ord och
med din mun bekänna tron, Gud Fadern till pris och ära.
A Amen.

