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Förord
Mässan Mot påskdagsmorgon! bär liturgiska ord ur boken På gränsen, av sjukhusprästen Kristina Prytz, som
framställts för sökare.
Mässan vill göra nedsteg i kyrkohistorien och på så sätt
binda samman då och nu för att med Prytz överlåtelseord ”låta hoppet bära oss mot framtiden”.
Församlingen vinner på att fira mässan mer än en
gång. Mässan vill inspirera församlingar till att tillsammans i gemenskap sätta samman sina egna inklusiva
mässor i framtiden.
Varför inte använda denna mässa och låta den bli en
tradition 22:a söndagen efter trefaldighet, under advent, fastan och på palmsöndagar. Låt oss nu tillsammans i våra församlingar celebrera denna mässa för
att låta hoppet bära oss mot framtiden - mot påskdagsmorgon!
KG Hammar
som skrivit förordet
till boken På gränsen.
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Om mässan
Mässan inleder och avslutar med Marie Appelros
psalmer. Mässan är sammanställd inför 50-årsjubiléet
av vårt lands första tre prästvigda kvinnor på palmsöndagen och jubileumsåret 2010 och bär Sahlinkorset
på försättssidan.
Mässan har en inledande ljushymn med tändning av
altarljusen likt den allra äldsta mässliturgi vi känner till. I
förbönen finns Jesusbönen som Nilos använde på 3400-talen - med rötter i bibeln. Under nattvarden finns
möjlighet till förbön med handpåläggning. Bön som uttalas vid handpåläggningen är Martin Luthers. Med
ord av Moder Teresa av Calcutta finns en sång som
antingen kan sjungas som ett alternativt omkväde eller
under nattvarden. Nattvardsbön och omkvädets första
vers bär ord från fastans ursprungsort: Jerusalem. Den
lutherske biskopen i Jerusalem, Munib Younan, vars stift
av idag delar Jesus lidande historia, står bakom orden.
Kristina Prytz erfarenhet som prästvigd tangerade innehållet i Appelros avslutande faste- och kamppsalm
till vilken mässan gjorts. Psalmen berör vår sårbarhet
som människor - oavsett könsidentitet. I psalmens subjekt kan varje utsatt mänsklig situation inbegripas.
Den liturgiska musiken är skriven av Susanne Grimheden som också sammanställt boken På gränsen.
Sammanställningen av mässan har Carina Brink och
Maria Isberg gjort tillsammans med de två ovan
nämnda.
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Inför firandet av mässan
¤ Det finns ett alternativt sjunget omkväde (/sång under nattvarden) i bönen om förbarmande bland de
här efterföljande noterna. Där finns också agendans
omkvädessång i sin helhet på originalspråket för eventuell körsång efter tystnaden - liksom några körstämmor samt nattvardsbön, instiftelse och välsignelse. Körers uppgift i denna mässa är att stödja församlingssången. Mässans sånger är verkanmälda till STIM.
¤ Läsning av evangelietexten och inbjudan till fredshälsning ”Låt oss hälsa varandra med Guds fred” samt
inledandet av sändningsordet görs av diakon.
¤ Under nattvarden sjungs någon välkänd psalm och
där kan gärna inbjudas till enskild förbön. En förbönsplats placeras på avstånd från nattvardsstationen, där
två personer (varav gärna en är diakon) ber med
handpåläggning för var och en som önskar. "Må Andens ljus uppfylla, hela och vägleda dig!" (Ord som
Luther rekommenderade vid handpåläggning. Diakonen tillägger: ) "Gud, vi ber om din barmhärtighet: Befria denna din vän. Amen." Använd gärna helgad
olivolja – varför inte från Palestina? Då kan förbönen
inledas med att korset tecknas med olja på pannan,
med orden: "Jag smörjer dig med helig olja i Skaparens, Befriarens och Livgiverskans namn."
¤ Kanske finns församlingsbo som vill baka ett färskt
doftande ekologiskt nattvardsbröd - ett vanligt dagligt
matbröd - och bära fram det i offertoriet; under preludiet till nattvardsbönen. Ekologiska och glutenfria oblater kan beställas från Stadsmissionen i Malmö.
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Inför kommande palmsöndagar
¤ Varför inte låta någon församlingsbo som inte brukar
få plats i samhället - få plats i kyrkogemenskapen och
erbjudas att tända altarljusen från församlingens mitt under preludiet till ljushymnen?
¤ Predikan: Johannestexten (Jh 12:1-16) är den enda
palmsöndagstext där vi möter bibliska kvinnor. Oavsett
textval är det inte en triumfatorisk Jesus vi möter denna
dag utan en Jesus som har mod att våga gå in i sårbarheten. Jh-texten tangerar sången Your heart och
dess fortsättning Can love? på Institutet för kontextuell
teologis instuderings-CD Wounded Hands. På CD:n
finns även mässans nattvardsbön - på engelska.
¤ Psalmförslag under kommunionen: SvPs 442, 137, (190
- vid kvällsmässa). Psalmen/psalmerna bör vara
vald(a) med omsorg, med ett inklusivt språk eller med
kvinnors erfarenheter i särskilt fokus.
¤ Varför inte låta församlingens/pastoratets prästvigda
kvinnor enkom vara i tjänst denna jubeldag?
¤ Förbönsförslag:
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Du som lider när din värld lider…
Gud, vi lever i en trasig värld,
plågad av rädsla och konflikter.
Vi ber för situationen i……………………………..(fyll i med
aktuella konflikter och händelser runt om i världen)
Ge oss kraft att dela smärtan med varandra,
att se skönheten och styrkan
i den mångfald vi är skapade till,
att kämpa mot förtryck i alla dess former.
Jesus Kristus,
A Förbarma dig över oss
(Sjunget:) Vi går den väg du går…
L

Vi vill vandra med dig
på kärlekens och sårbarhetens väg,
öppna för din närvaro i varje människa.
Ge oss mod att höja vår medvetenhet,
att genomskåda ojämlika strukturer,
att ifrågasätta osunda maktordningar.
Jesus Kristus,
A Förbarma dig över oss
Vi går den väg du går…
(Förbönsdel att användas då gudstjänsten fokuserar
på firandet av de första prästvigda kvinnorna)
L Idag på palmsöndagen minns vi
kvinnor som med din hjälp kämpat för allas möjlighet
att utföra de uppdrag Gud kallar oss till.
Ge oss lust att i deras fotspår
öppna dörrar och bereda plats för din Ande
i alla hennes former.
Jesus Kristus,
A Förbarma dig över oss
Vi går den väg du går…
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Fördjupning
När mässan är musikaliskt integrerad i församlingen kan
följande förslag fördjupa mässan:
¤ Nattvardsbönen innehåller en mycket gammal treenighetssymbol från Mellanöstern i form av solens ljus,
värme och stråle. I stället för att bönen sjungs av kör,
försångare eller präst kan den sjungas av
kör tillsammans med präst (P) enligt följande:
Kör börjar.
P fr o m takt 16.
Kör + P fr o m sista noten i takt 20.
P fr o m sista noten i takt 33.
Kör + P fr o m takt 36.
P fr o m takt 38.
Kör + P fr o m takt 46.
P fr o m sista noten i takt 47.
Kör + P fr o m takt 52.
Kanske vill församlingen i sin helhet sjunga med?
Om kören väljer att stå tillsammans med prästen bakom altaret kan enkla rörelser låta teologin få kött. Utöver att sångarnas händer kan vara utsträckta åt sidorna vid den upprepade frasen ”sårade händer men
segrade händer” kan de inledande och avslutande
orden i bönen konkretiseras genom exv följande: sol
(armarna formar sol framför hjärtat med armarna i en
halvcirkel, fingrarna möts), ljuset (armarna sträcks rakt
framåt, handflatorna uppåt och bredvid varandra)
värmen (händerna skiljs åt till axelbrett avstånd) strålen
(händerna mot hjärtat) i handen (sångarna håller varandra i händerna) Fr om takt 48 kan sångarna hålla
varandras händer t o m sångens slut. Kanske leder detta till att hela församlingen vill sjunga med?
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Noter:
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