RITUALE FOR OPPTAGELSE AV EN KONVERTITT
Messen går som vanlig frem til og med preken. Etter prekenen sier presten:
Presten: N., etter moden overveielse og under den Hellige Ånds veiledning ber du av egen
fri vilje om å bli opptatt i fullt samfunn med Den Katolske Kirke. I denne tro vil du i dag
for første gang, sammen med oss, få del i Jesu nattverdsbord, som er bildet på Kirkens
enhet.
La oss da i fellesskap bekjenne vår hellige tro.
Her følger Trosbekjennelsen
Konvertitten fortsetter alene:
Jeg tror og bekjenner alt det Gud har åpenbart og som Den Katolske Kirke tror, lærer og
forkynner. Jeg tror at den Kirke som Kristus grunnla, finnes virkeliggjort i Den Katolske
Kirke, som blir ledet av paven og biskopene, Peters og apostlenes etterfølgere. Jeg tror at
Kristi Kirke har syv sakramenter til menneskenes frelse: dåpen, konfirmasjonen,
nattverden, skriftemålet, prestevielsen, ekteskapet og sykesalvingen.
Denne tro som jeg nå bekjenner (konv. legger høyre hånd på Bibelen) og oppriktig tar
imot, skal jeg med Guds nåde forsøke trofast å bekjenne og bevare gjennom hele mitt liv,
så sant hjelpe meg Gud og dette hellige evangelium.
(Dersom konfirmasjonens sakrament av en vektig grunn ikke skal meddeles, legger
presten nå hånden på konvertittens hode:
Presten: I sin miskunn har Herren ført deg hit og tar imot deg, så du i den Hellige Ånd kan
få fullt samfunn med oss i den tro du har bekjent for denne menighet.
Eller:
Presten: I vår Herre Jesu Kristi navn opptar jeg deg i Den Katolske Kirkes fulle fellesskap og
gir deg adgang til alle dens hellige sakramenter. I Faderens og Sønnens og den Hellige
Ånds navn. Amen.)
Konfirmasjonen
Presten legger hånden på den nyopptattes hode mens han leser bønnen:
Presten: Allmektige Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du som engang har fridd denne din
tjener/inne fra synden og gjenfødt ham/henne av vann og ånd, inngi ham/henne den
Hellige Ånd, Trøsteren; gi ham/henne visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd,
kunnskaps og fromhets Ånd; fyll ham/henne med gudsfrykts Ånd. Ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.
Fadderen legger sin høyre hånd på konfirmantens skulder. Presten dypper sin høyre
tommelfinger i krisma, former korsets tegn på konvertittens panne og sier:
Presten: N., motta den Hellige Ånd og hans innsegl.
Konvertitten: Amen.

Presten: Fred være med deg.
Konvertitten: Og med din ånd.
Forbønner
(For eksempel:)
Presten: Høyt elskede, ved dåpen - og konfirmasjonen - ble N. innlemmet i Kristus. Med
takk til Gud har vi nå mottatt ham/henne i Den Katolske Kirkes fulle samfunn - og
konfirmert ham/henne med den Hellige Ånds gaver - så han/hun sammen med oss kan ta
del i Herrens måltid. I gleden over ham/henne som nå er blitt opptatt i Den Katolske Kirke,
vil vi sammen be om Frelserens nåde og miskunn.
Forbeder: La oss gå i forbønn for N., som vi i dag har opptatt blant oss. Styrk ham/henne
så han/hun med den Hellige Ånds hjelp forblir tro mot sitt forsett. Vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: Hjelp alle som tror på Kristus og alle våre trossamfunn å nå frem til fullkommen enhet.
Vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: La alle som lengter etter Guds nåde, bli ført til sannhetens fylde. Vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: Gi alle som ennå ikke tror på Kristus, ved den Hellige Ånd å velge frelsens vei. Vi ber
deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: Befri alle våre medmennesker fra angst og uro, og gi dem et liv i varig fred og trygghet.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Fb: La oss be for hverandre at vi må holde fast ved den tro vi har fått i gave, inntil vår siste
stund. Vi ber deg.
Alle: Herre, hør vår bønn.
Presten: Allmektige, evige Gud, lytt til våre bønner, og la oss alltid tjene deg med
takknemlig hjerte. Ved Kristus, vår Herre.
Alle: Amen.

