Hvad ønsker I af Guds kirke?
En forberedelse på barnedåb
Skt. Laurentii katolske Kirke, Roskilde
Indledende bøn

Nogle spørgsmål


Hvad er en god kvalitet, som du allerede ser i dit barn?



Hvis Jesus valgte dit barn til at vise os andre hvordan vi kan være
gode mennesker, hvilken kvalitet eller hvilken adfærd ville Jesus
mest fremhæve i dit barn?



Kan du nævne én ting, du allerede har lært fra dette barn?



moderen – Beskriv første gang du følte barnet bevæger sig i
moderlivet. Hvordan var det?



faderen – Beskriv første gang du så dit nye barn. Hvordan var det?

En meditation
Nogle praktiske bemærkninger

Ceremonien

INDGANGEN
Vi samles ca. kl. 9:50 bagerst i kirken
Børnene, forældrene, søskende, fadderne m.fl. deltager i indgangsprocessionen
sammen med præsterne og ministranterne

Modtagelsen
Dåbsfamilierne tager plads på første trappetrin foran altret, henvendt mod
menigheden. Præsten spørger:
Præsten: Hvilket navn har I bestemt for jeres barn?
Forældrene: siger hele navnet
Præsten: Hvad ønsker I af Guds kirke?
Forældrene: At vort barn bliver døbt.
Præsten: Når I nu ønsker dåben for jeres barn, er I så klar over den forpligtelse, I
påtager jer, nemlig at I skal opdrage barnet i troen, så det kan elske Gud og
næsten, således som Kristus har lært os?
Forældrene: Ja, vi er.
Præsten: I, som har påtaget jer at være faddere for dette barn (disse børn), er I
rede til at hjælpe forældrene i deres opgave?
Fadderne: Ja, vi er.

Korsets tegn
Præsten: N.N., den kristne menighed tager imod dig med glæde. Jeg betegner dig
med vor Frelsers Jesu Kristi kors, og efter mig vil din far, din mor, dine faddere
og ligeledes hele menigheden betegne dig med korsets tegn.
Herefter tegner præsten et kors på hvert barns pande. Derefter gør forældrene
og fadderne det samme. Menighedsmedlemmer – især børnenes familier –
indbydes til at komme frem i procession for også at velsigne børnene med korsets
tegn. Imens synger vi Herre forbarm dig og Ære være Gud.
Derefter går dåbsfamilierne til deres pladser.

EFTER PRÆDIKENEN
Salvelse med katekumenolie
Præsten: Lad os bede. Almægtige, evige Gud! Du har sendt din Søn til verden,
for at han skulle befri os fra den Ondes magt og føre os fra mørket ind i dit Riges
lys. Vi beder dig løse N.N. fra menneskeslægtens synd og gøre N.N. til dit
tempel og Helligåndens bolig. Ved Kristus, vor Herre.
Alle: Amen.
Præsten: Kristi frelsende kraft styrke dig (jer). Som tegn herpå salver jeg dig
(jer) med frelsens olie i vor Herre Kristi navn, han som lever og råder i al
evighed.
Alle: Amen.
Præsten salver barnet (hvert barn) på brystet med katekumenolie.

Dåbsvandet velsignes
Præsten indvier det vand, som børnene snart skal døbes med. Der findes flere
forskellige tekster.

TROSBEKENDELSE
Præsten: Forsager I djævelen, alle hans gerninger og alt hans væsen?
Alle: Ja, jeg forsager.
Præsten: Tror I på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber?
Alle: Ja, jeg tror.
Præsten: Tror I på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget
ved Helligånden og født af Jomfru Maria, som har lidt og er blevet begravet, som
opstod fra de døde og sidder ved Faderens højre?
Alle: Ja, jeg tror.
Præsten: Tror I på Helligånden, den hellige katolske kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?
Alle: Ja, jeg tror.
Præsten: Dette er vor tro! Det er Kirkens tro, som vi frimodigt bekender i Kristus
Jesus, vor Herre.
Alle: Amen.

Dåben meddeles
Præsten: Vi har nu sammen bekendt Kirkens tro. Vil I, at N.N. skal modtage
dåben i denne tro?
Forældrene: Ja!
Barnet holdes over døbefonten. Præsten hælder vandet over barnets hoved idet
han siger:
Præsten: N., jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Salvelse med krisam
Præsten: Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, har udløst dig fra
synden og genfødt dig af vand og Helligånd. Han salver dig med frelsens krisam,
for at du, som nu er indlemmet i Guds folk, må have evigt fællesskab med
Kristus vor Ypperstepræst, Profet og Konge.
Alle: Amen.
Derpå salver præsten barnets (hvert barns) isse.

Dåbsklædningen velsignes
Præsten: N., du er nu blevet en ny skabning og har iført dig Kristus. Den hvide
klædning skal være et tegn på denne værdighed. Måtte du, hjulpet i ord og
gerning af dine nærmeste bevare den uplettet til det evige liv.
Alle: Amen.

Dåbslyset
Børnenes dåbslys tændes fra påskelyset.
Præsten: Tag imod Kristi lys! Kære familier, dette lys betros i jeres varetægt, for
at jeres barn, oplyst af Kristus, må gå gennem livet som et lysets barn, være
udholdende i troen og ile Herren i møde sammen med hans helgener.

Effetah
Præsten rører med tommelfingeren ved barnets ører og mund og siger:
Præsten: Vor Herre Jesus gav døve at høre og stumme at tale. Han give dig snart
at modtage hans ord i dine ører og at bekende troen til Gud Faders pris og ære.
Alle: Amen.

Børnene præsenteres
Familierne stiller sig op foran altret igen, på første trappetrin, og præsenterer
deres børn for menigheden. Derefter tager man sin plads igen, og messen
fortsætter med forbønnerne.

VELSIGNELSE OG BORTSENDELE
Efter kommunionen stiller dåbsfamilierne sig op igen foran altret. Præster lyser
den højtidelige velsignelse.
Præsten: Almægtige Gud! Ved din Søn, der blev født af Jomfru Maria, skænker
du kristne mødre håbet om evigt liv for deres børn. Velsign dette barns moder, så
at hun, der nu takker dig for sit barn, altid må takke dig sammen med sit barn, i
Kristus Jesus, vor Herre.
Alle: Amen.
Præsten: Almægtige Gud! Velsign dette barns fader (disse børns fædre), så at
han (de) sammen med sin (deres) hustru (er) ved ord og eksempel kan være sit
(deres) barn det første vidnesbyrd om tro, i Kristus Jesus, vor Herre.
Alle: Amen.
Præsten: Almægtige Gud! Du har genfødt os af vand og Helligånd til det evige
liv. Velsign i rigt mål disse troende, så de altid og overalt må være levende
lemmer på dit folk. Skænk alle, som er her til stede, din fred, i Kristus Jesus, vor
Herre.
Alle: Amen.
Præsten: Den almægtige Guds, (+) Faderens og Sønnens og Helligåndens
velsignelse komme over jer og være bestandig med jer.
Alle: Amen.
Præsten: Gå med Kristi fred!
Alle: Gud ske tak og lov.

Dåbsfamilierne går ud i procession sammen med præsterne og ministranterne.

En gave til jer

Kære familier,
Tak fordi I deltog i denne forberedelse til dåben. Som en lille gave
til jer og jeres barn præsenterer vi bogen ”Døbt … og hvad så?”
Bogen blev skrevet i fællesskab af den katolske kirke i Norge,
Sverige, Danmark, Island og Finland. Vi håber, at den kan støtte
jer mens I fortsat ”opdrage jeres børn til at elske Gud og næsten,
således som Kristus har lært os.” Vi ses i kirken!
Skt. Laurentii menighed

