15. mai 2022
5. søndag i påsketiden C
St Josef menighet, Haugesund
Høymesse kl. 14.00
Messekollekt: VIPPS: #70811

Bruk gjerne smartfon i mesen for
liturgiske tekster i alle språk!
Her finner du tekstene til den katolske messe på en rekke språk, satt i to
spalter med norsk i venstre spalte og det andre språket i høyre
spalte. https://www.katolsk.no/praksis/messen/parallell
Inngang: norsk Min sjel høylovet Herren…..
i høymessen: Kyrie – Gloria (– Sanctus – Agnus Dei):
1. lesning: Apg 14,21b–27

messe nr 14

De gav seg til å berette for menigheten om alt det Gud hadde utrettet gjennom dem

Responsoriesalme: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge.
2. lesning: Åp 21, 1–5a: Gud skal tørke bort hver tåre av deres øyne
Halleluja , Evangelium: Joh 13, 31–33a. 34-35:
Et nytt bud gir jeg dere: Elsk hverandre

Preken, Trosbekjennelse, Forbønner
Sang under Offergang : polsk Jeden chleb co zmienia sie w Chrystusa Cialo
Fader vår – Fredshilsen
Under kommunion i høymessen: fransk – afrikansk gruppe
Takkesang: i høymessen: vietnamesisk kor
Utgang: norsk Seier vant han….
Takk til alle som bidro til liturgien og til kirkekaffe i dag.
Etter høymessen er det kirkekaffe i menighetssalen.
For mer info besøk menighetens hjemmeside www.stjosefmenighet.info

2. Fra denne dag skal alle, / som ånder her på jord, / meg stedse prise salig / for hva meg
vederfór. / Ti han, hvis navn er hellig, / hvis makt uendelig, / et overmål av nåde / meg gav
miskunnelig.
3. De mektige han styrter / fra tronene i grus, / de ringe han opphøyer / med ære i sitt
hus. / De hungrige i fylde / hans gode gaver får. / De rike, som ei trenger, / med tomme
hender går.

2 For å bryte dødens lenke / i den mørke grav han går. / Et nytt liv han vil oss skjenke, /
ved Guds allmakt han oppstår. / Død, hvor er din brodd og seier? / Evig liv ved ham vi
eier. / Halleluja! Jesus vant!
3 Han til himlen vil oss heve / til sin Faders kongespir. / La oss ham til ære leve, / døden
oss en vinning blir. / Rett til liv og barnekår / den rettferdiggjorte får. / Halleluja! Jesus vant!
4 Ut av graven skal vi stige, / livet seiret har for visst. / Ved ditt navn det ærerike, / Herre
Frelser, Jesus Krist, / løse tunger gir deg ære, / seierskransen skal du bære. / Halleluja!
Jesus vant!

