1. For nemheds skyld anføres under de enkelte Fællestekster flere
messer med alle elementerne, både gang vers og embedsbømler.
Når præsten skønner det gavnligt, har han dog ret til at erstatle gang vers og embedsbønner med andre j pastoralt henseende
bedre egnede fra den samme gruppe fællestekster.
I messer pd mindedage kan desuden bønnen over offergaverne
og den afsluttende bøn tages enten fra Fællesteksterne eller fra
den pågældende hverdag j den løbende del af kirkedret.

2. Fra Fællestekster for martyrer og for hellige mænd og kvinder
kan alle embedsbøll11er, som anføres i hankøn, bruges på kvinder,
blot man ændrer kønnet (siger hun i stedet for han).
3. Fra Fællesteksterne kan tekster, der anføres i ental, altid
bruges på flere, blot man ændrer på tallet. Det samme gælder for
tekster, som er anført i flertal.
4. Nogle messer er anført som bestemt for visse tider og omstændigheder og skal da anvendes i overensstemmelse hermed.
5. I påsketiden tilføjes et Halleluja efter indgangs vers og kommuniollsvers.
6. På højtider og fester kan et af indgangs versene s. 227 bruges
i stedet for det under festen anførte.

KIRKE IND VIELSE

KIRKEINDVIELSESDAGEN

Messeteksterne til "kirkeindvielse" og "alterindvielse" findes blandt
Messer ved fejringen af sakramenter og sakramentalier.

ÅRSFESTEN FOR INDVIELSEN
A. I den indviede kirke
Indgangsvers

SI. 68, 36

Frygtelig er Gud i sin helligdom, Israels Gud;
han giver folket styrke og kraft. Lovet være Gud.
Dagens bøn
Gud,
år for år lader du os fejre dagen
for indvielsen af dette dit hellige tempel.
Hør dit folks bønner
og forund os altid at tjene dig på dette sted
med et rent hjerte
og opnå vor fulde forløsning.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi mindes den dag,
da du nådigt fyldte dette hus
med din herlighed og hellighed,
og beder om,
at du vil gøre os selv til en offergave,
der altid må finde nåde for dine øjne.
Ved Kristus, vor Herre.
Præfation

y.:
;It:

y.:
;It:

y.:
;It:

Guds tempels, d.v.s. Kirkens, mysterium

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.
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Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Thi her i dette synlige hus,
som du har ladet os bygge,
ophører du aldrig at se i nåde til dit folk,
som er på vandring mod dig.
Under sakramenternes tegn
virker du underfuldt det mysterium,
at du forenes med os.
For her bygger du dig det tempel,
som VI er,
og du lader Kirken,
der er udbredt over hele jorden,
vokse til det bygningsværk,
som er Herrens legeme,
og som vil blive fuldført,
når vi engang skal skue freden
i den himmelske stad Jerusalem.
Derfor lovpriser, velsigner og forherliger vi dig
i din herligheds tempel
med de saliges talløse skarer,
idet vi siger:
Hellig, helligt hellig er Herren
Kommunionsvers

000

l. Kor. 3, 16-17

I er Guds tempel, og Guds And bor i jer.
Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!
Afsluttende bøn
Herre,
måtte dit hellige folk besvare din velsignelse
ved at bringe frugter med glæde,
så at vi må erfare Andens forvandling
ved vor tjeneste på denne festdag.
Ved Kristus, vor Herre.
Velsignelse

Ved messens afslutning kan den højtidelige velsignelse Il. 19, s. 252
siges med ordene: til minde om indvielsen af dette hus.
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Kirkeindvielse
B. Uden for den indviede kirke
Indgangsvers

Joh.Ab. 21, 2

Jeg så den hellige stad, det ny Jerusalem,
komme ned fra Himmelen fra Gud, rede som en brud,
smykket for sin brudgom.

Dagens bøn
Gud,
af levende og udvalgte stene
bygger du din herligheds evige bolig.
Forøg i din Kirke din nådes ånd,
for at det folk, der er dig tro,
altid må vokse og danne en bygning,
som fuldendes i det himmelske Jerusalem.
Ved vor Herre ...

Eller:
Gud,
du har nådigt kaldet dit folk til at være Kirke.
Giv, at vi, der er samlet i dit navn,
må frygte dig, elske dig, følge dig
og med dig som hyrde
nå til det evige liv,
som du har forjættet.
Ved vor Herre ...

Bøn over offergaverne
Herre,
modtag de gaver, vi bringer,
og forund dem, der påkalder dig,
at de i denne kirke må styrkes ved dine sakramenter
og erfare, at du hører deres bønner.
Ved vor Herre ...
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Præfation

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

Mysteriet om Kirken
som Kristi brud og Helligåndens tempel

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Du giver os nådigt,
at du 'vil tage bolig i dette bønnens hus,
for at du selv bestandig kan skænke os kærlig hjælp ved din nåde
og gøre os til et Helligåndens tempel,
der stråler i glansen fra et liv efter din vilje.
Ja, aldrig ophører du at helliggøre Kristi brud, Kirken,
hvoraf de synlige bygninger kun er en skygge.
Du lader Kirken juble som en moder over sine talløse børn
og giver den til din ære sæde i Himlen.
Derfor lovpriser vi dig
med alle helgener og engle,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
Kommunionsvers

l.Pet. 2,5

Lad jer som levende stene opbygge
til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab.

Afsluttende bøn

Gud,
i din Kirke her på jorden
har du villet give os et tegn og billede
på det himmelske Jerusalem.
Forund os, at vi ved at få del i dette sakramente
må blive din nådes tempel
og indtræde i din herligheds bolig.
Ved Kristus, vor Herre.
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GUDSMODER

Disse messer anvendes, når man mindes lomfru Maria om lørdagen,
og som votivmesser for lomfru Maria.
1

Indgangsvers

Sedulius

Hil dig, hellige Moder, som fødte Kongen til verden,
ham, der råder for Himmel og jord til evige tider.
Dagens bøn
Herre vor Gud,
giv os dine tjenere,
at vi altid må glædes ved sundhed
på sjæl og legeme
og ved den hellige, altid rene Jomfru Marias herlige forbøn
fries fra den jordiske elendighed
og opnå den evige glæde.
Ved vor Herre ...

Eller:
Herre,
tilgiv dine tjeneres synder,
så at vi, der ikke formår at være dig til behag
ved vore gerninger,
må frelses på forbøn af din Søns og vor Herres Moder.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
da din enbårne Søn fødtes af Jomfru Maria,
bevarede og helligede han hendes jomfruelige renhed.
Lad ham, der blev menneske som vi,
komme os til hjælp og løse os fra vore synder,
så at vore gaver må finde nåde for dine øjne.
Ved Kristus, vor Herre.
Præfation

lomfru Maria I (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller II (s.232).

Kommunionsvers

jf. Luk. 11, 27

Lykkelig er du, Jomfru Maria,
som bar den evige Faders Søn.
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Afsluttende bøn
Herre,
vi har modtaget dine himmelske sakramenter
og beder om din barmhjertighed,
så at vi, der med glæde fejrer den hellige Jomfru Marias fest,
efter hendes forbillede må være værdige tjenere
i forløsningens mysterium.
Ved Kristus, vor Herre.
2

Indgangsvers
Salig er du, Jomfru Maria, du som bar al verdens skaber;
du fødte ham, som skabte dig, og du forbliver for evigt Jomfru.
Dagens bøn
Barmhjertige Gud,
beskyt os i vor svaghed,
så at vi, der fejrer mindet om den hellige Gudsmoder,
ved hjælp af hendes forbøn
må opstå fra vore synder.
Ved vor Herre ...

Eller:
Herre,
vi ærer den altid rene Jomfru Maria.
Lad hendes forbøn komme os til hjælp,
så at vi friet af alle farer
må glædes i din fred.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi ærer mindet om din Søns Moder
og beder om, at dette offer, som vi frembærer,
ved din rige nåde
må gøre os selv til en evig offergave for dig.
Ved Kristus, vor Herre.
Præfation
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lomfru Maria l (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller Il (s.232).

Gudsrnoder
Kommunionsvers

Luk. 1, 49

Den Mægtige har gjort store ting imod mig; helligt er hans navn.
Afsluttende bøn
Herre,
vi har fået del i den evige forløsning
og mindes din Søns Moder.
Giv, at vi må glæde os ved din nådes fylde
og erfare frelsens stadige vækst.
Ved Kristus, vor Herre.
3

Indgangsvers

jf. Judit 13, 18

Gud den Højeste har velsignet dig, Jomfru Maria,
fremfor alle verdens kvinder;
Således har han ophøjet dit navn,
at din lovsang aldrig skal forstumme i menneskers mund.
Dagens bøn
Herre,
vi ærer det herlige minde
om den hellige Jomfru Maria
og beder om, at også vi på hendes forbøn
må fortjene at modtage af din nådes fylde.
Ved vor Herre ...

Eller:
Herre Jesus,
i din nåde valgte du den hellige Jomfru Maria
som din bolig.
Lad os værnet af hendes forbøn
med glæde tage del i hendes fest.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi frembærer dette lovprisningsoffer til dig
og glæder os over festen for din Søns Moder.
Forund os ved denne hellige handling,
hvor vi giver dig, hvad du har givet os,
at vi i stadigt rigere mål
må opnå den evige forløsning.
Ved Kristus, vor Herre.
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Præfation

Jomfru Maria I (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller I I (s.232).

Kommunionsvers

jf. Luk. 1, 48

Alle slægter skal prise mig salig;
thi Herren har set i nåde til sin ringe tjenerinde.
Afsluttende bøn
Herre,
vi har modtaget de himmelske sakramenter
og beder ydmygt om,
at vi, der ærer mindet om den hellige, altid rene Jomfru Maria,
må opnå at få del i det evige gæstebud.
Ved Kristus, vor Herre.

4. I adventstiden
Indgangsvers

jf. Es. 45, 8

Lad regne, I himle deroppe, nedsend retfærd, I skyer,
jorden åbne sig, så Frelseren må spire frem.
Eller:

Luk. l, 30-32

Engelen sagde til Maria: Du har fundet nåde for Gud,
og se, du skal undfange og føde en søn;
han skal kaldes den Højestes Søn.
Dagens bøn
Gud,
du har villet, at dit Ord,
således som engelen forkyndte,
skulle blive kød i den hellige Jomfru Marias moderskød.
Hør os, når vi beder,
og lad os, der i sandhed tror, at hun er Guds Moder,
blive hjulpet på hendes forbøn hos dig i Himlen.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad de gaver, vi lægger på dit alter,
blive helliggjort af den And,
der fyldte den hellige Jomfru Marias moderskød
med sin kraft.
Ved Kristus, vor Herre.
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Gudsrnoder
Præfation

Jomfru Maria I (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller II (s.232).
Man kan også bede Adventspræfation II (s.248).

KommunioIlsvers

Es. 7, 14

Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn,
og hans navn skal være Immanuel.
Afsluttende bøn
Herre vor Gud,
lad de sakramenter, vi har modtaget,
altid i os åbenbare din barmhjertighed,
så at vi, der i tro fejrer mindet om din Søns Moder,
må frelses ved hans menneskevordeise.
Ved Kristus, vor Herre.
5. I juletiden
Indgangsvers
Hun fødte Kongen, hvis navn er evigt; en moderglæde som hendes
er aldrig set, og en jomfruære lig hendes kommer aldrig at kendes.
Eller:

Guds Jomfrurnoder! han, hvem hele verden ikke formår at favne,
lod sig omslutte af dit moderliv og blev menneske.
Dagens bøn
Gud,
da den hellige Maria undfangede
din Søn i sit jomfruelige moderskød,
skænkede du den evige frelses løn
til alle mennesker.
Giv, at vi må erfare hendes forbøn,
ved hvem vi har fået lov til at modtage
din Søn som livets ophav.
Han, som lever og råder ...
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Bøn over offergaverne
Herre,
modtag de gaver, som vi bringer dig,
og forund os, at vi oplyst af Helligåndens ild
efter den hellige Jomfru Marias forbillede
altid må søge, hvad der hører dig til,
og bevare det i vore hjerter.
Ved Kristus, vor Herre.
Præfation

Jomfru Maria I (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller II (s.232).

Kommunionsvers

Joh. l. 14

Ordet blev kød og tog bolig iblandt os,
fuld af nåde og sandhed.
Afsluttende bøn
Herre,
styrkede ved dit menneskevordne Ords legeme og blod
beder vi dig om, at disse guddommelige sakramenter,
som vi glade har modtaget på den hellige Jomfru Marias fest,
altid må give os del i denne din Søns guddommelige natur.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.
6. I påsketiden
Indgangsvers

jf.

Ap.G. l. 14

Disciplene deltog enigt og udholdende i bønnen
sammen med Maria, Jesu moder. Halleluja.
Dagens bøn
Gud,
du har forundt verden at glæde sig
ved din Søns vor Herres Jesu Kristi opstandelse.
Skænk os ved hans Moder, Jomfru Maria,
at måtte opnå det evige livs glæde.
Ved vor Herre ...

Eller:
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Gud,
du har givet dine apostle Helligånden,
medens de bad sammen med Maria, Jesu Moder.
Lad os på hendes forbøn
trofast tjene dig
og kunne udbrede dit navns herlighed
i ord og gerning.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi frembærer vore gaver til dig
på festen for den hellige Jomfru Maria
og beder om,
at vi må få hjælp af ham,
der blev menneske og på korset frembar sig selv
som et rent offer til dig.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.
Præfation

lomfru Maria l (i votivmesser: til ære for) (s.231)
eller Il (s.232).

Kommunionsvers
Fryd dig, Jomfru Maria:
Kristus opstod fra graven. Halleluja.
Afsluttende bøn
Herre,
vi bekender ham,
der blev undfanget af Jomfru Maria,
som sand Gud og sandt menneske.
Grundfæst den sande tros sakramenter
i vore hjerter,
så at vi må fortjene at nå til den evige glæde
ved hans opstandeises frelsende kraft.
Ved Kristus, vor Herre.
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Andre bønner i messer til ære for den hellige Jomfru Maria

Dagens bøn
Almægtige Gud,
giv dine troende,
som glæder sig over den hellige Jomfru Marias beskyttelse,
ved hendes kærlige forbøn
at blive befriet fra alt ondt her på jorden
og fortjene at nå til den evige glæde i Himlen.
Ved vor Herre ...

Bøn over offergaverne
Herre,
se til dine troendes bønner og gaver,
som vi frembærer på den hellige Jomfru Marias mindedag,
at de må være dig til behag
og bringe os din nådes hjælp.
Ved Kristus, vor Herre.

Afsluttende bøn
Herre,
styrkede ved frelsens sakramenter
beder vi dig ydmygt om,
at vi, der fejrer festen for den hellige Gudsmoder Jomfru Maria,
må fortjene at erfare din forløsnings frugt
til evig tid.
Ved Kristus, vor Herre.
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MARTYRER

1. For flere martyrer, uden for påske tiden

Indgangsvers

I Himlen glædes de hellige, som gik i Kristi fodspor.
De udgød deres blod af kærlighed til ham
og fryder sig nu med ham for evigt.
Dagens bøn

Herre,
hør vore bønner,
så at vi må høste med frydesang
og opnå den samme fasthed i troen
som de hellige martyrer N. og N.,
hvis lidelsesdag vi årligt ærer.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne

Hellige Fader,
tag imod de gaver,
som vi bringer på de hellige martyrers mindedag,
og giv os, dine tjenere,
at vi må kunne findes trofaste
i bekendelsen af dit navn.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Luk. 22, 28-30

(Så siger Herren:)
I har holdt ud med mig i mine fristelser;
og jeg tildeler jer,
at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige.
Afsluttende bøn

Gud,
på underfuld måde har du forkyndt korsets mysterium
i dine hellige martyrer.
Giv os i din nåde,
at vi, styrkede ved dette offer,
trofast må holde fast ved Kristus
og arbejde i din Kirke for alles frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
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2. For flere martyrer, uden for påsketiden
Indgangsvers

SI. 34. 20-21

De retfærdiges lidelser er mange,
men Herren frier dem af dem alle;
han vogter alle deres ledemod,
ikke et eneste brydes.
Dagens bøn

Almægtige, evige Gud,
du har givet de hellige N. og N.
at lide for Kristus.
Send også din guddommelige hjælp
til os i vor svaghed,
så at vi med kraft må kunne bekende dig i vort liv,
ligesom dine martyrer ikke betænkte sig på at dø for dig.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne

Herre,
lad denne offergave, som vi indvier til dig
på festen for dine dyrebare martyrer,
være dig til behag,
så at vi, dine tjenere, må renses for synd,
og vore bønner finde nåde hos dig.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 15. 13

(Så siger Herren:)
Større kærlighed har ingen
end den at sætte livet til for sine venner.
Afsluttende bøn

Herre,
ved brødet fra Himlen har du givet os styrke
og gjort os til et legeme i Kristus.
Lad os aldrig skilles fra hans kærlighed,
men efter dine hellige martyrer N. og N.'s eksempel
modigt overvinde alt for hans skyld,
som elskede os.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.
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3. For flere martyrer, uden for påske tiden
Indgangsvers

SI. 37, 39

De retfærdiges frelse kommer fra Herren,
han er deres tilflugt i nødens stund.
Dagens bøn

Herre,
lad den sejrskrans,
som dine martyrer vandt i fællesskab,
glæde os og styrke vor tro,
så at vi må vokse i det gode
og trøstes ved deres forbøn i alle ting.
Ved vor Herre ...

Eller:
Herre,
giv, at de hellige martyrer N. og N. 's bøn, der er dig kær,
må bringe os din nåde
og styrke os i bekendelsen af din sandhed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverlle

Herre,
tag imod dit folks gaver,
som er viet dine hellige martyrers lidelser.
Lad det offer, der gav de hellige N. og N. mod under forfølgelser,
også skænke os udholdenhed i trængsler.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Mark. 8, 35

(Så siger Herren:)
Den, som mister sit liv for min og Evangeliets skyld,
han skal frelse det.
Afsluttende bøn

Herre,
lad den gave, vi har modtaget fra dig
på de hellige martyrer N. og N.'s fest,
blive bevaret i os
og bringe os frelse og fred.
Ved Kristus, vor Herre.
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4. For flere martyrer, uden for påsketiden
Indgangsvers

SI. 34, 18

Når de retfærdige skriger, hører Herren dem
og frier dem af al deres trængsel.
Dagens bøn
Gud,
år efter år lader du os med glæde
fejre festen for de hellige N. og N.
Giv nådigt, at vi, der mindes deres fødsel til evigt liv,
også må efterligne deres styrke i lidelsen.
Ved vor Herre ...

Eller:
Gud,
i din nåde har du givet de hellige N. og N.
at nå til denne rige herlighed.
Lad dine tjenere ved martyrernes fortjenester og forbøn
opnå syndernes tilgivelse
og udfrielse af alle trængsler.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi bringer dig disse offergaver
på mindedagen for de hellige N. og N.
og beder ydmygt om,
at du, der har givet dem troens hellige lys,
vil skænke os tilgivelse og fred.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

2.Kor. 4, 11

Vi overgives til døden for Jesu skyld,
for at også Jesu liv må blive åbenbart i vort dødelige kød.
Afsluttende bøn
Herre,
giv, at vi, der fejrer festen for de hellige martyrer N. og N.,
ved disse himmelske sakramenter
må modtage din rige nåde,
så at vi må lære urokkelig tålmodighed af deres hårde strid
og juble over kærlighedens sejr.
Ved Kristus, vor Herre.
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5. For flere martyrer, uden for påsketiden
Indgangsvers
De hellige martyrers blod blev på jorden udgydt
for Kristus, som skænked dem evig løn.
Dagens bøn
Herre,
giv os i din barmhjertighed at vokse i den tro,
der fik dine hellige martyrer N. og N.
til at holde ud lige indtil døden.
Lad os ved at følge troens sandhed
blive retfærdiggjort,
ligesom de blev herliggjort.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
se i nåde til disse offergaver,
så vor livsholdning efter de hellige N. og N.'s forbillede
må formes af din Søns lidelse,
som er nærværende her i mysteriet.
Ved Kristus, vor Herre.

Eller:
Herre,
lad denne offergave,
som vi bringer dig på mindedagen for de hellige N. og N.'s sejr,
bestandig få kærlighedens ild til at brænde i vore hjerter
og skænke os den løn, du har lovet til dem,
der holder ud til det sidste.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

jf.

Rom. 8, 38-39

Hverken død eller liv eller nogen anden skabning
vil kunne skille os fra Kristi kærlighed.
Afsluttende bøn
Herre,
du har mættet os med din Enbårne Søns dyrebare legeme og blod
på mindedagen for dine hellige martyrer N. og N.
Giv, at vi, udholdende i kærlighed,
må blive i dig, leve af dig
og føres til dig.
Ved Kristus, vor Herre.
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6. For en martyr, uden for påsketiden
Indgangsvers
Denne helgen kæmpede for sin Guds lov helt indtil døden,
de gudløses tale frygted han ikke;
thi sin grundvold havde han lagt på den faste klippe.
Dagens bøn
Almægtige og barmhjertige Gud,
du har ladet din martyr N.
overvinde sin lidelses pine.
Giv at vi, der fejrer hans sejrsdag,
under hans beskyttelse må blive uovervindelige
over for fjendens angreb.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
helliggør og velsign de gaver, vi bringer dig,
så at du vil lade dem tænde i os din kærligheds ild,
der fik den hellige N. til at overvinde alle sine legemlige pinsler.
Ved Kristus, vor Herre.

Eller:
Herre,
modtag de gaver, som vi frembærer
på den hellige martyr N.'s mindedag,
så at de ligesom hans død
må krones af din nåde.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 16, 24

(Så siger Herren:)
Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv
og tage sit kors op og følge mig.
Afsluttende bøn
Herre,
lad de hellige sakramenter, vi har modtaget,
skænke os åndens styrke,
der gjorde din hellige martyr N.
trofast i din tjeneste
og sejrrig i lidelsen.
Ved Kristus, vor Herre.
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7. For en martyr, uden for påsketiden
Indgangsvers

Sandelig, denne martyr har udgydt sit blod for Kristi navn;
sine dommeres trusler frygted han ikke,
derfor gik han ind til sin Herres glæde.
Dagens bøn

Almægtige, evige Gud,
du har forundt den hellige N.
at kæmpe for retfærdigheden lige indtil døden.
Giv os på hans forbøn at udholde alle trængsler
for din kærligheds skyld
og af al magt ile fremad mod dig,
som alene er livet.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne

Barmhjertige Gud,
velsign disse gaver
og styrk os i den tro,
som den hellige N. beseglede med sit blod.
Ved Kristus, vor Herre.

Eller:
Herre,
vi bringer dig disse offergaver
på mindedagen for din hellige martyr N.,
som ingen prøvelse kunne skille fra enheden i dit legeme.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 15, 5

(Så siger Herren:)
Jeg er vintræet, I er grenene.
Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt.
Afsluttende bøn

Herre,
lad os, der har fået nyt liv ved de hellige mysterier,
efterligne den hellige N.'s vidunderlige udholdenhed
og fortjene at opnå tålmodighedens løn i det evige liv.
Ved Kristus, vor Herre.
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8. For flere martyrer, i påsketiden
Indgangsvers

j f. Malt. 25, 34

Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige,
som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt. Halleluja.
Dagens bøn
Almægtige Gud,
du har ladet de hellige martyrer N. og N.
give deres liv for dit ords skyld
og for at vidne om Jesus.
Gør os ved Helligåndens kraft
lærenemme til at tro
og modige til at bekende.
Ved vor Herre ...

Eller:
Gud,
du skænker de troende fasthed og de svage kraft.
Lad os ved martyrerne N. og N.'s forbøn og eksempel
få del i din Enbårne Søns lidelse og opstandelse,
så at vi med dem må opnå den fuldkomne glæde hos dig.
Ved Kristus, vor Herre.
Bøn over offergaverne
Herre,
vi fejrer dine retfærdiges dyrebare død
og bringer det offer,
som er ophav til ethvert martyrium.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh.Ab. 2, 7

Den, der sejrer, ham vil jeg give at spise
af livets træ, som er i Guds paradis.
Afsluttende bøn
Herre,
ved dette guddommelige måltid
fejrer vi de hellige martyrer N. og N.'s evige sejr.
Giv, at de, der her spiser livets brød, må sejre,
og at de, der sejrer, må spise af livets træ i paradiset.
Ved Kristus, vor Herre.
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9. For flere martyrer, i påsketiden
Indgangsvers

jf. Joh.Ab. 12. 11

De er helgener, som har sejret på grund af Lammets blod,
og de havde ikke deres liv for kært til at gå i døden;
derfor skal de herske med Kristus for evigt. Halleluja.
Dagens bøn
Herre,
giv, at vi må fyldes med glæde
på festen, som vi fejrer til ære for dine hellige martyrer N. og N.,
Du har ladet dem,
der frimodigt bekendte din Enbårne Søns lidelse og opstandelse,
ofre deres dyrebare blod ved en død,
som førte til herligheden.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
se i nåde og godhed til disse gaver,
så at de må velsignes af Helligånden
og udbrede i vore hjerter den stærke kærlighed,
der fik de hellige martyrer N. og N.
til at overvinde alle legemlige pinsler.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

2.Tim. 2. 11-12

Er vi døde med Kristus, skal vi også leve med ham;
holder vi ud, skal vi også være konger med ham.
Afsluttende bøn
Herre,
på mindedagen for de hellige martyrer N. og N.
er vi blevet styrket ved det ene brød
og beder ydmygt om,
at du bestandig vil grundfæste os i din kærlighed
og lade os vandre i et nyt liv.
Ved Kristus, vor Herre.
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10. For en martyr, i påsketiden
Indgangsvers

jf. 4. Esdras 2, 35

Herre, lad det evige lys lyse for dine hellige,
thi udødeligheden har de i eje. Halleluja.
Dagens bøn
Gud,
da du kronede den hellige N. med martyriets sejrskrans,
gjorde du ham til et lys i din Kirke.
Giv nådigt, at vi ved at træde i hans fodspor,
der efterlignede Herrens lidelse,
må fortjene at nå til den evige glæde.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
tag imod det offer,
som vi på den hellige martyr N.'s mindedag
frembærer til forsoning og lovprisning af din guddomsvælde.
Lad det bringe os din tilgivelse
og gøre vort liv til et evigt takoffer.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 12, 24

Hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør,
bliver det kun det ene korn;
men hvis det dør, bærer det megen frugt. Halleluja.
Afsluttende bøn
Herre,
med glæde har vi fejret denne dags fest
og modtaget dine himmelske gaver.
Giv, at vi, der ved dette guddommelige måltid
forkynder din Søns død,
sammen med de hellige martyrer,
må opnå at få del i hans opstandeises herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
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Andre bønner for martyrer
For missionærer, der er blevet martyrer
Dagens bøn
Almægtige og barmhjertige Gud,
ved de hellige martyrer N. og N.'s forkyndelse
har du oplyst folkeslagene
og ladet dem lære din Enbårne Søn at kende.
I tillid til din barmhjertighed beder vi ydmygt om,
at du i din guddomsvælde på martyrernes forbøn
vil grundfæste hjerterne i en udholdende tro.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad os, der ærer dine martyrer N. og N.'s lidelse,
ved dette offer værdigt forkynde din Enbårne Søns død,
han, som ikke alene styrkede martyrerne ved sit ord,
men også ved sin gerning.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.
Afsluttende bøn
Herre,
ydmygt påkalder vi dig,
der har ladet os smage Himlens glæde.
Lad os efter de hellige N. og N.'s forbillede
bære vidnesbyrd i vore hjerter
om din Søns kærlighed og lidelse
og bestandig frydes ved frugten af den evige fred.
Ved Kristus, vor Herre.

For en jomfru og martyr
Dagens bøn
Gud,
du skænker os i dag glæden ved at fejre
den årlige mindedag for den hellige N.
Giv os nådigt at få hjælp ved hendes fortjenester,
hvis renhed og styrke vi har som lysende forbillede.
Ved vor Herre ...
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Bøn over offergaverne

Herre,
tag i din nåde mod de gaver,
som vi frembærer på den hellige N.'s fest,
ligesom du tog imod det offer,
som hun bragte ved sin lidelse og død.
Ved Kristus, vor Herre.
Afsluttende bøn

Gud,
du har optaget N. blandt de hellige
og kronet hende med jomfruens og martyrens dobbelte sejrskrans.
Lad os ved kraften i dette sakramente
modigt overvinde alt ondt
og opnå Himlens herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
For en hellig kvinde, der blev martyr
Dagens bøn

Gud,
det er en gave fra dig,
at kraften fuldkommes i magtesløshed.
Forund alle, der ærer den hellige N.,
at de på forbøn af hende,
som af dig fik styrke til at sejre,
også må få din nåde
til at vinde evig sejr.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne

Herre,
med glæde bringer vi i dag dette offer
og forkynder dine store gerninger.
Vi mindes den hellige N.'s evige sejr
og frydes over,
at vi har opnået hendes forbøn
i Himlens herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
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Afsluttende bøn
Herre,
du skænker os den evige glæde,
når vi får del i dette sakramente
og mindes den hellige N.
Ydmygt beder vi dig om,
at de gaver,
som du giver os at bringe dig som ivrige tjenere,
må modtages ved din nåde
i et hjerte, som er dig værdigt.
Ved Kristus, vor Herre.
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KIRKENS HYRDER
1. For paver eller biskopper
jf. 5. Mos. 28, 12.11

Indgangsvers

Herren udvalgte sig ham som ypperstepræst,
åbnede sit rige forrådskammer for ham
og gav ham goder i overflod.
Dagens bøn

for paver

Almægtige, evige Gud,
du har villet,
at den hellige N. skulle styre hele dit folk
og tjene det ved sit ord og sit eksempel.
Vogt på hans forbøn din Kirkes hyrder og den hjord,
der er dem betroet,
og led dem på vejen til den evige frelse.
Ved vor Herre ...

Eller:

for biskopper

Gud,
i den hellige N. har du ved dit forsyn nådigt givet din Kirke
et forbillede på den gode hyrde.
Forund os på hans forbøn
at måtte nå derhen,
hvor du er hyrde til evig tid.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi bringer dig dette lovprisningsoffer
på mindedag en for dine helgener,
ved hvis forbøn vi håber at blive friet fra alt ondt
både nu og i al fremtid.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 10, 11 b

Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene.
Afsluttende bøn
Herre vor Gud,
lad de sakramenter, vi har modtaget,
nære i os kærlighedens ild,
der fyldte den hellige N. med brændende iver
og fik ham til bestandig at ofre sig for din Kirke.
Ved Kristus, vor Herre.
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2. For paver eller biskopper
Indgallgsvers

jf. Sir. 45, 24

Herren oprettede med ham en fredens pagt,
at ypperstepræstedømmet i al evighed skulle tilhøre ham.
Dagens bøn

for paver

Gud,
du har sat den hellige N. til at være hyrde
for hele din Kirke
og ladet ham være et strålende eksempel
ved sin klare lære og stærke tro.
Giv os, der ærer denne biskops fortjenester,
at skinne som lys for menneskene ved gode gerninger
og kunne leve for dig
i brændende kærlighed.
Ved vor Herre ...
Eller:

for biskopper

Almægtige Gud,
giv os på værdig måde at mindes den hellige biskop N.,
som du har ladet tjene dem, han ledede,
ved sit ord og sit eksempel.
Forund os at måtte mærke,
at han altid går i forbøn for os hos dig.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
se i nåde tilos,
der fejrer denne fest for den hellige N.,
og lad os få gavn af dette offer,
som du har givet til soning
for hele verdens synd.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommuniollsvers

Joh. 21, 17

Herre! du kender alt, du ved, at jeg har dig kær.
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Afsluttende bøn
Herre vor Gud,
lad de gaver, vi har modtaget på den hellige N.'s fest,
fylde os med deres kraft,
så at vi både må få hjælp i dette forgængelige liv
og opnå glæden i den evige salighed.
Ved Kristus, vor Herre.

3. For biskopper
Indgangsvers

Ez. 34, 11.23-24

Så siger den Herre Herren: Jeg vil selv spørge efter min hjord;
jeg vil sætte en hyrde over dem, og han skal vogte dem;
og jeg, Herren, vil være deres Gud.
Dagens bøn
Almægtige, evige Gud,
du har villet,
at den hellige biskop N. skulle lede dit hellige folk.
Forund os, at vi ved hans forbøn og fortjenester
må modtage din kærligheds nåde.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
se i nåde til de offergaver,
som vi bringer til dit alter,
på den hellige N.'s fest,
så at dette offer må blive os til frelse og dit navn til ære.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 15, 16

(Så siger Herren:)
Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer
og sat jer til at gå hen og bære frugt,
og det en varig frugt.
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Afsluttende bøn
Herre,
styrkede ved de hellige mysterier
beder vi ydmygt om,
at vi efter den hellige N.'s forbillede
med iver må bekende, hvad han troede,
og handle efter, hvad han lærte.
Ved Kristus, vor Herre.

4. For biskopper
Indgangsvers

l. Sam. 2, 35

(Så siger Herren:)
Jeg vil udvælge mig en trofast præst;
han skal handle efter mit hjerte og mit sind.
Dagens bøn
Gud,
i rækken af hellige hyrder har du
på underfuld måde optaget N.,
der brændte af den kærlighed, som stammer fra dig,
og var fuld af den tro, som besejrer verden.
Lad også os på hans forbøn
være udholdende i tro og kærlighed
og fortjene at få del i hans herlighed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
modtag dit folks gaver,
som vi frembærer til dig på den hellige N.'s fest,
og lad dem bringe os din kærlige hjælp,
som vi tillidsfuldt håber på.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. la, 10

(Så siger Herren:)
Jeg er kommet, for at de skal have liv
og have overflod.
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Afsluttende bøn
Herre vor Gud,
ved dette måltid er vi blevet mættet
med Kristi dyrebare legeme og blod.
Lad denne hellige handling,
som vi udfører i kærlighed og hengivenhed,
bringe os vor sikre forløsning.
Ved Kristus, vor Herre.

5. For Kirkens hyrder
Indgangsvers

Luk. 4, 18; SI. 147, 3

Herrens And er over mig, fordi han salvede mig,
at jeg skal gå med glædes bud til fattige
og læge dem, hvis hjerte er sønderknust.
Dagens bøn
Gud,
du er de troendes lys og sjælenes hyrde
og har kaldet den hellige (biskop) N.
til at være et lysende forbillede i din Kirke
og at give de troende næring af dit ord.
Lad os på hans forbøn både bevare den tro,
han ved sit ord lærte os,
og følge den vej, han viste os ved sit eksempel.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Almægtige Gud,
ydmygt påkalder vi din guddomsvælde
og beder om, at disse gaver,
som vi frembærer for dine hellige
til vidnesbyrd om din magt og herlighed,
må skænke os frugten af din frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 28, 20

(Så siger Herren:)
Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.
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Afsluttende bøn
Herre,
lad de sakramenter, vi har modtaget,
forberede os til den evige glæde,
som den hellige N. gjorde sig fortjent til
i trofast tjeneste.
Ved Kristus, vor Herre.

Eller:
Almægtige Gud,
lad os, der er blevet næret ved dette hellige måltid,
altid efter den hellige N.'s forbillede
tjene dig med en hengivenhed,
som ikke ophører,
og gøre godt mod alle med en kærlighed,
som aldrig trættes.
Ved Kristus, vor Herre.

6. For Kirkens hyrder
Indgangsvers

Jer. 3, 15

Jeg giver jer hyrder efter mit sind,
og de skal vogte jer med indsigt og kløgt.

Eller:

Dan. 3, 84.87

Lovpris Herren, I Herrens præster;
lovpris Herren, I fromme og ydmyge af hjertet.
Dagens bøn
Gud,
for at give dit folk næring
har du fyldt de hellige (biskopper) N. og N.
med sandhedens og kærlighedens ånd.
Giv os, som med ærefrygt fejrer deres fest,
at gøre fremskridt ved deres eksempel
og få hjælp ved deres forbøn.
Ved vor Herre ...
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Bøn over offergaverne
Herre,
tag imod dette offer,
som dit folk til ære for de hellige N. og N.
frembærer for at forherlige dig,
og lad det blive os til evig frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 20, 28

Menneskesønnen er ikke kommen for at lade sig tjene,
men for selv at tjene
og give sit liv som løsesum for mange.
Afsluttende bøn
Herre,
vi har modtaget de himmelske sakramenter
på mindedagen for dine hellige N. og N.
og beder om, at vi i den evige glæde må opnå,
hvad vi her på jorden fejrer i denne hellige handling.
Ved Kristus, vor Herre.

7. For Kirkens hyrder
Indgangsvers

SI. 132, 9

Dine præster være klædt i retfærd, Herre,
dine fromme synge med fryd!
Dagens bøn
Almægtige Gud,
ydmygt beder vi om,
at du på forbøn af dine hellige N. og N.
vil forøge dine rige gaver tilos
og lade vore dage forløbe i din fred.
Ved vor Herre ...
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Bøn over offergaverne
Herre,
se i nåde til de gaver,
som vi bringer til dit alter
på mindedagen for dine hellige N. og N.
Giv os din tilgivelse ved disse hellige mysterier,
ligesom du har skænket dine helgener den evige herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 24. 46-47

Salig den tjener, som hans Herre, når han kommer, finder rede.
Sandelig siger jeg jer: han vil sætte ham over alt, hvad han ejer.

Eller:

Luk. 12. 42

Han er den tro og kloge husholder,
som Herren vil sætte over sine tjenestefolk
til at give dem deres brød i rette tid.
Afsluttende bøn
Herre,
lad dette himmelske måltid bringe os kraften fra det høje
og give ny styrke til alle,
som fejrer de hellige N. og N.'s fest,
så at vi må bevare troens gave uforfalsket
og vandre ad den frelsens vej, du har vist os.
Ved Kristus, vor Herre.

8. For grundlæggere af nye kirker
Indgangsvers

Es. 59. 21; 56. 7

(Så siger Herren:)
Mine ord, som jeg har lagt i din mund, skal ikke vige derfra,
og dine ofre skal blive til behag på mit alter.
Dagens bøn
Almægtige og barmhjertige Gud,
ved den hellige N.'s forkyndelse
har du nådigt oplyst vore fædre.
Giv, at vi, der priser os lykkelige over at kaldes kristne,
i vore gerninger bestandig må vise den tro,
som vi bekender.
Ved vor Herre ...
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Eller:
Herre,
se i nåde til dit folk,
som modtog sandhedens ord og livets brød
af den hellige (biskop) N.
Giv, at vi, som af din nåde førtes til troen ved hans tjeneste,
også ved hans forbøn må blive brændende i din kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
Bøn over offergaverne
Almægtige Gud,
tag imod dette offer,
som dit folk bringer dig på mindedagen for den hellige N.,
og lad det i din barmhjertighed blive til de gaver,
der kommer fra Himlen.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Mark. 10, 45

Menneskesønnen er kommen
for at give sti liv som løsesum for mange.
Afsluttende bøn
Herre,
på den hellige N. 's fest
har vi med glæde modtaget
pantet på den evige forløsning.
Lad det blive os en hjælp i livet
både nu og i al fremtid.
Ved Kristus, vor Herre.

9. For grundlæggere af nye kirker
Indgangsvers
De er hellige mænd, som Gud har udvalgt med oprigtig kærlighed;
og evig herlighed har han skænket dem,
ved hvis lære Kirken stråler.
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Dagens bøn
Herre,
se i nåde til din kirke N.,
som du har forundt at blive grundlagt til dyrkelsen af dig
ved de hellige N. og N.'s apostoliske nidkærhed.
Skænk os ved deres forbøn
altid at fyldes af den kristne kærlighed.
Ved vor Herre ...

Eller:
Gud,
ved den hellige (biskop) N.'s forkyndelse
har du kaldet vore fædre til Evangeliets klare lys.
Lad os på hans forbøn vokse i nåde
og i kendskab til din Søn,
vor Herre Jesus Kristus.
Han, som lever og råder ...
Bøn over offergaverne
Herre,
modtag dit folks gaver,
som vi frembærer på dine hellige N. og N.'s fest,
og før os i din nåde til fuldendelsen,
så at vi med et rent hjerte
må finde nåde for dine øjne.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 15, 15

(Så siger Herren:)
Jeg kalder jer ikke længere tjenere,
thi tjeneren ved ikke besked med, hvad hans herre gør;
men jer har jeg kaldt venner,
thi alt, hvad jeg har hørt af min Fader, har jeg kundgjort jer.
Afsluttende bøn
Herre,
lad frelsens sakramente,
som vi har modtaget fra dit alter på dine hellige N. og N.'s fest,
fylde os med glæde over dine velgerninger.
Vi ærer dem, der først bragte os vor dyrebare tro,
og forkynder din herlighed i dine helgener.
Ved Kristus, vor Herre.
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10. For missionærer
Indgangsvers
Disse er hellige mænd, som Gud har gjort til sine venner;
hæder vandt de, da de udbredte Guds sandhed.
Dagens bøn
Gud,
du har ladet den hellige (biskop) N.
føre hedningefolkene fra mørket ind i sandhedens lys.
Gid os på hans forbøn at være urokkelige i troen
og holde fast ved det evangeliske håb,
som han forkyndte.
Ved vor Herre ...

Eller:
Almægtige, evige Gud,
du har ladet denne dag været helliget glæden
over den hellige N.'s herliggørelse.
Giv nådigt, at vi i vort liv
altid må stræbe efter at bevare og fuldende den tro,
som han forkyndte med utrættelig nidkærhed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Almægtige Gud,
se til de offergaver,
som vi bringer på den hellige N.'s fest,
og forund os, der fejrer Herrens lidelses mysterium,
at virkeliggøre i vort liv,
hvad vi udfører i denne hellige handling.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Ez. 34, 15

Jeg vil selv røgte min hjord og selv lade dem lejre sig,
lyder det fra den Herre Herren.
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Afsluttende bøn
Herre,
lad os, dine tjenere, blive styrkede i troen
ved dette sakramentes kraft,
så at vi i ord og gerning
overalt må bekende den sandhed
som den hellige N. viede hele sit liv til
og bekræftede med sin død.
Ved Kristus, vor Herre.

11. For missionærer
Indgangsvers

Es. 52, 7

Hvor liflige er på bjergene glædesbudets fodtrin,
han, som udråber fred, bringer gode tidender,
udråber frelse.
Dagens bøn
Gud,
du har skænket din Kirke vækst
ved den hellige N.'s nidkærhed for troen og apostoliske iver.
Giv på hans forbøn,
at dit folk altid må vokse
i tro og hellighed.
Ved vor Herre ...
Bøn over off erga verne
Herre,
se nådigt til vore bønner
og fri os fra al vor skyld,
så at vi må renses ved de mysterier,
som vi tjener,
og lutres ved din nåde.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Mark. 16, 15; Matt. 28, 20

(Så siger Herren:)
Gå ud i al verden og forkynd Evangeliet;
jeg er med jer alle dage.
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Eller:

Joh. 15, 4-5

(Så siger Herren:)
Bliv i mig, så bliver jeg også i jer:
den, som bliver i mig, og jeg i ham,
han bærer megen frugt.
Afsluttende bøn
Herre vor gud,
lad de sakramenter, vi har modtaget,
i os nære den tro,
som apostlene forkyndte
og den hellige N. værnede om
med iver og omsorg.
Ved Kristus, vor Herre.

12. For missionærer
Indgangsvers

SI. 96, 3-4

Kundgør hans ære blandt folkene,
hans undere blandt alle folkeslag!
Thi stor og højlovet er Herren!
Dagens bøn
Gud,
ved din uudsigelige barmhjertighed
har den hellige N. forkyndt Kristi ufattelige rigdom.
Giv os på hans forbøn at vokse i kendskab til dig
og trofast vandre for dit åsyn efter Evangeliets sandhed
ved at bære frugt i al god gerning.
Ved vor Herre ...

Eller (for martyrer):
Almægtige Gud,
ved at udbrede troen
gjorde de hellige N. og N. sig fortjent
til martyrernes sejrskrans.
Lad os følge deres tro
med den samme kærlighed.
Ved vor Herre ...
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Bøn over offergaverne
Herre,
send fra Himlen din velsignelse over disse gaver,
som vi bringer dig på mindedagen for de hellige N. og N.,
og lad os ved dette måltid blive friet fra al vor skyld
og mættes ved det himmelske gæstebud.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

jf. Luk. 10, 1.9

Herren sendte sine disciple til hver by, at de skulle forkynde:
Guds Rige er kommet nær til jer.
Afsluttende bøn
Herre,
lad dine hellige gaver, som vi har modtaget,
give os nyt liv,
så at vi, der med glæde fejrer mindedagen for den hellige N.,
også må vokse i troen
ved hans eksempel på apostolisk kraft.
Ved Kristus, vor Herre.
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1.
Indgangsvers

jf. Sir. 15, 5

Midt i menighedens forsamling lægger Herren ham ordet i munden;
han har fyldt ham med visdoms og forstands ånd
og iført ham herlighedens klædning.

Eller:

SI. 37, 30-31

Den retfærdiges mund taler visdom; hans tunge siger, hvad ret er;
sin Guds lov har han i hjertet.
Dagens bøn
Almægtige, evige Gud,
du har skænket din Kirke
den hellige (biskop) N. som kirkelærer .
Lad os bestandig bevare i vore hjerter,
hvad han forkyndte fyldt af din ånd,
og giv, at vi,
der som en gave fra dig har ham til fortaler,
på hans forbøn må opnå din barmhjertighed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Gud,
lad det offer, som vi glade bringer på den hellige N.'s fest,
finde nåde for dine øjne.
Giv, at vi af ham må lære
at lovprise og tjene dig
af hele vort hjerte.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Luk. 12, 42

Han er den tro og kloge husholder,
som Herren vil sætte over sine tjenestefolk
til at give dem deres brød i rette tid.
Afsluttende bøn
Herre,
du styrker os med Kristus som livets brød.
Lad os blive oplyst af ham som vor læremester,
så at vi på den hellige N.'s fest
må lære din sandhed
og leve efter den i kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
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2.
Indgangsvers

Dan. 12, 3

De forstandige skal stråle som himmelhvælvingens glans,
og de, der førte de mange til retfærdighed,
skal lyse som stjerner evigt og altid.

Eller:

jf. Sir. 44, 15.14

Om de helliges visdom fortæller folkeslagene;
og deres pris forkynder man i menigheden;
men deres navn lever fra slægt til slægt.
Dagens bøn
Herre vor Gud,
du har i din nåde skænket den hellige N.
troens visdom.
Giv os på hans forbøn
trofast at bevare, hvad han lærte,
og vidne derom i vort liv.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad Helligånden under denne hellige handling
fylde os med troens lys,
som bestandig brænd te i den hellige N.
og gjorde ham til en forkynder af din herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

1.Kor. 1, 23-24

Vi prædiker Kristus som korsfæstet,
Kristus som Guds kraft og Guds visdom.
Afsluttende bøn
Herre,
styrkede ved dette himmelske måltid
beder vi dig ydmygt om,
at vi af den hellige N. må lære
altid at leve i taknemmelighed over dine gaver.
Ved Kristus, vor Herre.
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1.

Indgangsvers
Hun er den vise jomfru, en af de kloge,
som med tændte lamper er gået Herren i møde.
Dagens bøn
Gud,
du er vor frelse.
Bønhør os, som med glæde fejrer mindedag e n
for den hellige jomfru N.,
og lad os lære at leve i gudsfrygt og kærlighed.
Ved vor Herre ...
Bønnen over offergaverne
Herre,
i den hellige jomfru N. forkynder vi din herlighed,
og ydmygt påkalder vi din guddomsvælde.
Ligesom hendes fortjenester glædede dig,
beder vi om, at vor tjeneste
må finde nåde for dine øjne.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

jf. Matt. 25, 6

Se, brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde.
Afsluttende bøn
Herre vor Gud,
du har styrket os
ved at give os del i din guddommelige gave.
Lad os ved den hellige N.'s forbillede
stræbe efter at bære Jesu dødslideise med os på vort legeme
og være knyttet til dig alene.
Ved Kristus, vor Herre.
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2.
Indgangsvers

j/.Joh.Ab. 19. 7

Lad os glæde og fryde os,
thi blandt alle elskede Herren denne jomfru hellig og herlig.
Dagens bøn
Herre vor Gud,
du har overøst den hellige jomfru N.
med Himlens gaver.
Forund os, der tager hendes godhed til forbillede
her på jorden,
sammen med hende at frydes
i den evige salighed.
Ved vor Herre ...

Eller (/or en jam/ru. der var ordensgrundlægger ):
Herre vor Gud,
giv, at den hellige jomfru N.,
Kristi trofaste brud,
i vore hjerter må vække din kærligheds ild,
som hun tændte hos sine medsøstre
din Kirke til evig ære.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad os modtage frugten af det offer,
som vi indvier til dig,
så at vi efter den hellige N.'s forbillede
må blive renset for denne verdens gamle syndighed
og vokse i det nye liv,
som hører Himlen til.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

jf. Matt. 25. 4.6

De fem kloge jomfru tog olie i deres kander
tillige med deres lamper.
Men ved midnat lød der et råb:
Se, brudgommen er der, gå Kristus Herren i møde.
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Afsluttende bøn
Herre,
giv, at vi ved at modtage din enbårne Søns hellige legeme og blod
må vende os fra alt, der forgår,
og forund os efter den hellige N.'s forbillede
at kunne tjene dig med oprigtig kærlighed her på jorden
og at glæde os over at skue dig evigt i Himlen.
Ved Kristus, vor Herre.

3.
Indgangsvers
Kom, du Kristi brud, og modtag sejrskransen,
som Gud har beredt dig fra evighed af.
Dagens bøn
Gud,
du har lovet at tage bolig i de rene af hjertet.
Giv os på den hellige jomfru N.'s forbøn,
at vi ved din nåde
må leve således,
at vi bliver en værdig bolig for dig.
Ved vor Herre ...

Eller:
Herre,
hør vore bønner
og giv, at vi,
der ærer mindet om den hellige jomfru N.'s fromme liv,
må opnå at blive i kærligheden til dig
og altid vokse i denne kærlighed
lige indtil døden.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
tag imod vor ydmyge tjeneste for dig
på den hellige jomfru N.'s mindedag
og giv, at vi ved dette rene offer
altid må brænde af ren og hellig kærlighed
for dit åsyn.
Ved Kristus, vor Herre.
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Kommunionsvers

jf. Luk. 10, 42

Den kloge jomfru har valgt den gode del,
og den skal ikke tages fra hende.
Afsluttende bøn
Herre,
ved brødet fra Himlen har du styrket os,
der med glæde mindes den hellige N.
Vi beder ydmygt om din barmhjertighed,
så at vi må modtage syndernes forladelse
og opnå sundhed på vort legeme
og nåde for vor sjæl i den evige herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

4.
Indgangsvers

SI. 148, 12-14

Jomfruer skal prise Herrens navn,
thi ophøjet er hans navn alene,
hans højhed omspænder jord og himmel.
Dagens bøn
Herre,
lad din barmhjertighed i stadig rigere fylde
komme over os,
der i gudsfrygt og kærlighed
glædes på de hellige jomfruer N. og N.'s fest.
Giv os som en gave fra dig
at frydes ved fællesskabet med dem
til evig tid.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi forkynder din herlighed
og bringer dig vore gaver og bønner
på de hellige jomfruer N. og N.'s mindedag.
Ligesom deres fortjenester glædede dig,
beder vi om, at vor tjeneste
må finde nåde for dine øjne.
Ved Kristus, vor Herre.
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Kommunionsvers

Matt. 25, 10

Brudgommen kom, og de jomfruer, som var rede,
gik ind i bryllupssalen med ham.
Afsluttende bøn
Herre,
lad de sakramenter, som vi har modtaget
på de hellige jomfruer N. og N. 's fest,
bestandig vække og oplyse os,
så at vi med årvågenhed
værdigt må vente din Søns komme
og opnå at gå ind til hans bryllup
i Himlen.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.
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HELLIGE MÆND OG KVINDER
De efter følgende messer anvendes, når en helgen fra den angivne
gruppe fejres. De messer, som ikke er forsynet med en overskrift,
kan anvendes ved alle helgenfejringer.
1.

Indgangsvers

SI. 145, 10-11

Dine værker takker dig alle, Herre, og dine fromme lover dig.
De forkynder dit riges ære og taler om din vælde.
Dagens bøn
Almægtige, evige Gud,
ved at herliggøre dine helgener
skænker du os stadig nye tegn på din kærlighed.
Hør nådigt deres forbøn
og lad os efter deres forbillede
trofast følge i din Enbårne Søns fodspor.
Han, som lever og råder ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lyt nådigt til vore bønner
og vogt os på dine helgeners forbøn,
så at vi værdigt må tjene ved dit alter.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

S l. 68, 4

Retfærdige frydes og jubler
med glæde og fryd for Guds åsyn.
Eller:

Luk. 12, 37

Salige er de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer!
Sandelig siger jeg jer: han skal binde op om sig
og lade dem sætte sig til bords og selv gå hen og varte dem op.
Afsluttende bøn
Almægtige, evige Gud,
al trøstens og fredens Fader,
forund dit folk,
der er samlet på dine helgeners fest
for at prise dit navn,
at vi i din Enbårne Søns sakramenter
må modtage pantet på den evige forløsning.
Ved Kristus, vor Herre.
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2.
Indgangsvers

SI. 64, 11

Den retfærdige glædes i Herren og lider på ham,
de oprigtige af hjertet jubler til hobe.
Dagens bøn
Gud,
du alene er hellig,
og der er ingen,
som er god uden dig.
Lad os på den hellige N.'s forbøn leve således,
at vi ikke må miste din herlighed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Almægtige Gud,
lad de gaver, som vi frembærer i ydmyghed,
være dine helgener til ære og dig til behag,
så at de må rense os både på legeme og sjæl.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 12, 26

(Så siger Herren:)
Vil nogen tjene mig, da skal han følge mig,
og hvor jeg er, der skal også min tjener være.
Afsluttende bøn
Herre,
på mindedag en for dine helgeners fødsel til evigt liv
har du næret os med sakramentets gave.
Forund os, at de goder,
som din nåde skænker os i dette liv,
må fylde os med glæde til evig tid.
Ved Kristus, vor Herre.
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3.
Indgangsvers

SI. 21, 2-3

Herre, den retfærdige er glad ved din vælde,
hvor frydes han højlig over din frelse!
Hvad hans hjerte ønskede, gav du ham.
Dagens bøn
Gud,
for at komme vor svaghed til hjælp
har du i dine helgener givet os et forbillede
og et værn på frelsens vej.
Giv nådigt os, der fejrer den hellige N.'s fødsel til evigt liv,
at vandre i hans fodspor fremad mod dig.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
forund dine troende,
der på den hellige N.'s mindedag
bringer dig dette offer,
at de af dig må modtage fredens og enhedens gave.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 16, 24

(Så siger Herren:)
Hvis nogen vil gå i mit spor,
skal han fornægte sig selv
og tage sit kors op og følge mig.
Afsluttende bøn
Herre,
lad de sakramenter, som vi har modtaget
på den hellige N.'s mindedag,
helliggøre vort hjerte og vort sind,
så at vi må kunne opnå at få del i guddommelig natur.
Ved Kristus, vor Herre.
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4.
Indgangsvers

Mal. 2, 6

Sandheds lære var i hans mund,
svig fandtes ikke på hans læber;
i fred og sanddruhed vandrede han med mig,
og mange holdt han fra brøde.
Dagens bøn
Gud,
du ser, at vi svigter og falder
på grund af vor svaghed.
Giv os nådigt dine helgener til forbillede
for at føre os tilbage til din kærlighed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad det offer, som vi frembærer for din hellige majestæt
på denne fest for den hellige N.,
i din kærlighed blive os til frelse
og dig til glæde.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 5, 8-10

Salige er de rene af hjertet,
thi de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
thi de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som er forfulgte for retfærdigheds skyld,
thi Himmeriget er deres.
Afsluttende bøn
Herre,
mættede med dine hellige gaver
beder vi ydmygt til dig.
Lad os ved vor lydige tjeneste
erfare din frelses vækst.
Ved Kristus, vor Herre.
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5.
Indgangsvers

SI. 92, 13-14

Den retfærdige grønnes som palmen, vokser som Libanons ceder;
plantet i Herrens hus grønnes han i vor Guds forgårde.
Dagens bøn
Herre,
lad dine troende opnå hjælp ved helgenernes retfærdige bøn
og forund os at få del i det evige liv
sammen med dem,
hvis fest vi fejrer med hengivenhed.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
giv os, der bringer disse offergaver til dit alter,
den levende kærlighed,
som du vakte hos den hellige N.,
og lad os med ivrigt sind og rent hjerte
udføre denne hellige offerhandling
dig til behag og os til frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 11, 28

(Så siger Herren:)
Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder,
og jeg vil give jer hvile.
Afsluttende bøn
Herre,
lad vor modtagelse af dine sakramenter,
der gør os til et med hinanden og med dig,
bringe os frelse
og grundfæste os i din sandheds lys.
Ved Kristus, vor Herre.
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6.
Indgangsvers

Jer. 17, 7-8

Velsignet være den mand, som stoler på Herren,
og hvis tillid Herren er.
Han bliver som et træ, der er plantet ved vand
og strækker sine rødder til bækken,
ej ængstes, når heden kommer.
Dagens bon

Almægtige Gud,
lad dine helgeners forbillede
kalde os til at leve et bedre liv,
så at vi, der fejrer den hellige N. 's minde,
også uden tøven må efterligne hans handlinger.
Ved vor Herre ...
Bon over offergaverne

Herre,
vi frembærer vore gaver til dit hellige alter
på denne fest for dine helgener
og beder om din barmhjertighed,
så at dette offer må bringe dig evig forherligelse
og os din rige nåde.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Joh. 15, 9

(Så siger Herren:)
Som Faderen har elsket mig, således har jeg også elsket jer;
bliv i min kærlighed!
Afsluttende bon

Herre vor Gud,
lad de guddommelige mysterier,
som vi fejrer på dine helgeners mindedag,
bringe os fred og frelse i al evighed.
Ved Kristus, vor Herre.
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7. For ordensfolk
Indgangsvers

SI. 16, 5-6

Herren er min tilmålte del og mit bæger.
Du holder min arvelod i hævd.
Snorene faldt mig på liflige steder,
en dejlig arvelod tilfaldt mig.
Dagens bøn
Gud,
du har givet den hellige N.
med udholdenhed at efterligne Kristus
i hans fattigdom og ydmyghed.
Giv os på hans forbøn at forblive trofaste
mod vort kald
og kunne nå til den fuldkommenhed,
som du har vist os i din Søn.
Han, som lever og råder ...
Eller (for en abbed):

Herre,
du har med den hellige abbed N.
skænket os et vidnesbyrd om evangelisk fuldkommenhed.
Lad os i denne omskiftelige verden
hænge ved det evige
med hele vort hjerte.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Barmhjertige Gud,
i den hellige N. har du ladet det gamle menneske dø
og en ny skabning opstå i dit billede.
Giv, at også vi må blive nye mennesker
og frembære dette forsoningsoffer til dit behag.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

jf. Malt. 19, 27-29

Sandelig siger jeg jer: I, som har forladt alt og fulgt mig,
skal få det mangefold igen og arve evigt liv.
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Afsluttende bøn
Almægtige Gud,
lad os, som værnes ved dette sakramentes kraft,
altid lære af den hellige N.
at søge dig over alle ting
og leve i denne verden
som nye mennesker.
Ved Kristus, vor Herre.

8. For ordensfolk
Ingangsvers

Jf. SI. 24, 5-6

De er Guds helgener og har fået velsignelse fra Herren,
retfærdighed fra deres frelses Gud;
thi de er den slægt, der har spurgt efter Herren.
Dagens bøn
Gud,
du har kaldet den hellige N.
til i denne verden at søge dit Rige
ved at øve fuldkommen kærlighed.
Giv, at vi må få styrke ved hans forbøn
og glade i ånden vandre ad kærlighedens vej.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad de gaver, som vi, dine tjenere,
på den hellige N.'s mindedag
frembærer på dit alter,
finde nåde for dine øjne.
Giv, at vi friet fra alle jordiske bånd
må opnå vor rigdom i dig alene.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

SI. 34, 9

Smag og se, at Herren er god,
salig den mand, der lider på ham!
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Afsluttende bøn

Herre,
giv, at vi altid efter den hellige N.'s forbillede
må blive ledet i din kærlighed
ved dette sakramentes kraft.
Lad den gode gerning, som du har begyndt i os,
blive fuldført indtil Jesu Kristi dag.
Han, som lever og råder, Gud, i al evighed.

9. For barmhjertighedsudøyere
Indgangsvers

Matt. 25,34.36.40

(Så siger Herren:)
Kom hid, min Faders velsignede!
Jeg var syg, og I så til mig.
Sandelig siger jeg jer:
hvad I har gjort mod en af mine mindste brødre der,
har I gjort imod mig.
Dagens bøn

Gud,
du har lært din Kirke at holde alle dine hellige bud
i kærlighed til dig og til vor næste.
Giv os at øve kærlighedens gerninger
efter den hellige N. 's forbillede
og fortjene at tælles blandt de velsignede
i dit Rige.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergayerne

Herre,
modtag disse gaver fra dit folk,
der fejrer mindet om,
hvad din Søn har udrettet i sin uendelige kærlighed.
Lad os følge dine helgeners eksempel
og grundfæstes i kærlighed
til dig og til vor næste.
Ved Kristus, vor Herre.
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Kommunionsvers

Joh. 15,13

Større kærlighed har ingen
end den at sætte livet til for sine venner.

Eller:

Joh. 13,35

(Så siger Herren:)
Derpå skal alle erkende, at I er mine disciple,
om I har indbyrdes kærlighed.
Afsluttende bon
Herre,
giv os, der er styrkede ved de hellige mysterier,
at følge den hellige N.,
som dyrkede dig med utrættelig kærlighed
og tjente dit folk i grænseløs barmhjertighed.
Ved Kristus, vor Herre.

Eller:
Herre,
du har fornyet os ved frelsens sakramente.
Vi beder dig ydmygt om,
at du i din kærlighed vil lade os øve barmhjertighed
efter den hellige N.'s forbillede
og få del i hans herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

10. For opdragere og lærere
Indgangsvers

Mark. 10,14

(Så siger Herren:)
Lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre;
thi Guds Rige hører sådanne til.

Eller:

Matt. 5,19

(Så siger Herren:)
Den, der holder budene og lærer andre dem,
han skal kaldes stor i Himmeriget.
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Hellige mænd og kvinder
Dagens bøn
Gud,
du har givet din Kirke,
at den hellige N. viste sin næste frelsens vej.
Lad os efter hans forbillede
følge Kristus som læremester,
så at vi må kunne komme til dig
sammen med vore brødre og søstre.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
lad de gaver som dit hellige folk bringer dig
på mindedagen for dine helgener,
finde nåde for dine øjne.
Giv, at vi ved at deltage i dette mysterium
må give vidnesbyrdet om din kærlighed videre.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 18,3

(Så siger Herren:)
Hvis I ikke vender om og bliver som børn,
kommer I slet ikke ind i Himmeriget.

Eller:

Joh. 8,12

(Så siger Herren:)
Den, som følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys.
Afsluttende bøn
Almægtige Gud,
lad dette hellige måltid hjælpe os
til at efterligne dine helgener,
så at vi i kærlighed til vore brødre og søstre
må vidne om din sandheds lys
i tanke, ord og gerning.
Ved Kristus, vor Herre.
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11. For hellige kvinder
Indgangsvers

Ordspr. 31,30.28

En kvinde, som frygter Herren, skal roses;
hendes sønner står frem og giver hende pris,
hendes husbond synger hendes lov.
Dagens bøn
Gud,
år efter år lader du os med glæde fejre den hellige N.
Giv, at vi, som ærer hende ved denne hellige handling,
også må følge hendes eksempel
på et liv i kærlighed.
Ved vor Herre ...
Eller (for flere):
Almægtige Gud,
send os, der ærer de hellige N. og N.,
din hjælp fra det høje
på forbøn af dem,
hvis liv på underfuld måde har givet alle
et forbillede til frelse.
Ved vor Herre ...
Bøn over offergaverne
Herre,
vi bringer dig disse gaver
på den hellige N.'s mindedag
og beder ydmygt om,
at dette offer både må bringe os
tilgivelse og frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
Kommunionsvers

Matt. 13,45-46

Det er med Himmeriget ligesom med en købmand,
der søgte efter skønne perler;
og da han havde fundet en meget kostbar perle,
gik han hen og solgte alt, hvad han havde, og købte den.

224

.MellIge mæuu ug KYlllUer

Afsluttende bøn
Almægtige Gud,
lad dit sakramente,
som vi har modtaget på den hellige N.'s fest,
både oplyse og opildne os,
så at vi bestandig må nære en brændende længsel efter hellighed
og bære rig frugt i al god gerning.
Ved Kristus, vor Herre.

12. For hellige kvinder
Indgangsvers

jf. Ordspr. 14,1-2

Se, den vise og kloge kvinde, som bygger sig hus,
vandrer redeligt og frygter Herren.
Dagens bøn
Gud,
du, som ophøjer de ringe og ydmyge,
har gjort den hellige N. rig på kærlighed og tålmodighed.
Lad os ved hendes fortjenester og forbøn
bestandig kunne bære vort kors
og elske dig uden ophør.
Ved vor Herre ...
Eller:

Herre,
fyld os med din kærligheds og kundskabs ånd,
som du gav din tjenerinde N.,
så at vi til dit behag
ivrigt må efterligne hende
og med et rent hjerte følge dig
i tro og gerning.
Ved Kristus, vor Herre.
Bøn over offergaverne
Herre,
se til dit folks offergaver
og lad os erfare,
at den hellige tjeneste,
som vi med hengivent sind fejrer til ære for dine helgener,
må bringe os din frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
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Kommunionsvers

Matt. 12,50

(Så siger Herren:)
Enhver, der gør min himmelske Faders vilje,
han er min broder og søster og moder.
Afsluttende bøn
Herre,
du har mættet os med dine gaver,
som vi har modtaget på den hellige N.'s fest.
Forund os, at vi må blive renset og værnet
ved deres virkningsfulde hjælp.
Ved Kristus, vor Herre.
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INDGANGSVERS
(valgfrie)
Til højtider og fester
1.
Lad os glæde os i Herren på denne fest for den (de) hellige
(martyr, hyrde, o.s.v.) N. Englene glæder sig over hans (hendes,
deres) højtid (fest, indgang til livet) og lovpriser Guds Søn.

Lad os glæde os i Herren på denne højtid for den hellige N.,
2.
vor værnehelgen. Han (hun) sejrede i troen og gik i dag fra denne
verden ind til Himmerigets glæde og hersker nu med Kristus for
evigt.
3.
Lad os glæde os og fejre vor værnehelgens seJrnge strid:
han kendtes ved Kristus over for menneskene, nu kendes Kristus
ved ham (hende) over for Faderen, som er i Himlene.
4.
Lad os glæde os og fejre højtid (fest) for den hellige martyr
N.: han kæmpede for Herren sin Guds lov indtil døden og krones i
dag med herlighed af Kristus i Himlen.
5.
Lovsyng vor Gud, alle hans hellige, I, som frygter ham, små
og store! Thi Herren vor Gud, den Almægtige, har tiltrådt sit
kongedømme. Lad os glæde og fryde os og give ham æren.
6.
I dag har den hellige N. fået løn for sin møje; i dag har han
(hun) fået plads med alle Guds helgen i Himlens bryllupssal.
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PRÆFATIONER
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l'rær anoner

Jomfru Maria I
Den hellige Jomfru Marias moderværdighed
Denne præfatioll bruges i messer til ære for Jomfru Maria. Festen
nævnes som angivet for de enkelte messer.

y.:
,R:

y.:
,R:

y.:
;Il:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Dig lover, velsigner og forkynder vi
på højtiden (festen, mindedagen)
for den hellige, altid rene Jomfru Marias N.
Overskygget af Helligåndens kraft
undfangede hun din Enbårne,
og i jomfruens ukrænkede renhed
skænkede hun verden det evige lys,
Jesus Kristus, vor Herre.
Ved ham lover englene din majestæt,
herredømmerne tilbeder dig,
magterne skælver for dig.
Himlene og universets kræfter
kappes med de hellige serafer
om at lovsynge dig i fælles jubel.
Vi beder dig også lade vore røster
forenes med dem i ydmyg bekendelse,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Jomfru Maria II
Kirken lovpriser Gud med Marias ord
Denne præ/at ion bruges i messer til ære for Jom/ru Maria.

;Y.:
;Ro:
;Y.:
;Ro:
;Y.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi bekender din herlighed,
som stråler frem i alle helgenernes skare,
og fremfor alt lovsynger din miskundhed,
når vi mindes og i kærlighed priser
den hellige Jomfru Maria.
Thi over hele jordens kreds
har du i sandhed gjort store ting,
og du lod din barmhjertighed vare fra slægt til slægt,
da du så i nåde til din ringe tjenerinde
og gennem hende skænkede os vor frelses ophav,
din Søn, Jesus Kristus, vor Herre.
Ved ham tilbeder englenes hærskare din majestæt
og glæder sig for dit åsyn i al evighed.
Vi beder dig også lade vore røster
forenes med dem i fælles jubel,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Englene

Guds herlighed åbenbares gennem englene
Denne præ/alioll bruges i messer til ære for de hellige engle.

y.:
,R.:

y.:
,R.:

y.:
,R.:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Aldrig forstummer dine engles
og ærkeengles lovsang til din pris.
Thi når vi ærer englenes skabning,
som er dig til behag,
er det din enestående herlighed, vi forkynder,
og når de er værdige til så stor en ære,
har du vist, at du er uendelig og ophøjet over alle ting
ved Kristus, vor Herre.
Ved ham lovsynger englenes skare din majestæt,
og vi forenes med dem i tilbedelse og jubel,
idet vi sammen forkynder din pris:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Josef, den hellige Jomfru Marias brudgom

Den hellige Josefs kald
Denne præfation bruges i messer til ære for den hellige Josef.
Festen nævnes som angivet for de enkelte messer.

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Dig forherliger, velsigner og forkynder vi med værdig lovsang
på højtiden (festen, mindedagen) for den hellige Josef.
Han er den retfærdige,
som du gav Gudsmoder, den hellige Jomfru, til ægtemand.
Han er den tro og kloge tjener,
som du satte til at drage omsorg for din familie,
for at han i faders sted skulle værne din enbårne Søn,
som var undfanget ved Helligånden,
Jesus Kristus, vor Herre.
Ved ham lover englene din majestæt,
herredømmerne tilbeder dig,
magterne skælver for dig.
Himlene og universets kræfter
kappes med de hellige serafer
om at lovsynge dig i fælles jubel.
Vi beder dig også lade vore røster
forenes med dem i ydmyg bekendelse,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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rræranoner
Apostlene I
Apostlene er hyrder for Guds folk
Denne præfatioll bruges i messer til ære for apostlene, især Peter
og Paulus.

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Du er den evige hyrde og forlader ikke din hjord,
men vogter og værner den altid ved dine hellige apostle,
for at den må ledes af dem,
som du indsatte til at være dens hyrder
i din Søns navn.
Derfor synger vi en lovsang til din herlighed,
idet vi med engle og ærkeengle,
med troner og herredømmer
og hele den himmelske hærskare
uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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PræfatlOner
Apostlene II
Apostlene er vidner og Kirkens grundvold
Denne præjation bruges i messer til ære jor apostlene og evangelisterne.

;Y.:
,R.:
;Y.:
,R.:
;Y.:
,R.:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Thi du har skænket din Kirke
at være bygget på apostlenes grundvold,
for at den her på jorden
bestandig skulle være et tegn på din hellighed
og for alle mennesker bære vidnesbyrd om Himlen.
Derfor lovsynger vi dig med hengivenhed
nu og i al evighed
sammen med alle englenes hærskare,
idet vi forkynder og siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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PrætatlOner
Helgenerne I
Helgenernes herlighed
Denne præfation bruges i messer til ære for tralle helgener", for
en kirkes værne- og navnehelgen, samt på højtider og fester for
helgener, som ikke har egen præfatiOll. Den kan også bruges på
helgenernes mindedage.

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Du herliggøres i de helliges forsamling,
og når du kroner deres fortjenester,
kroner du dine egne gaver.
Ved deres liv skænker du os et forbillede,
ved fællesskabet med dem knytter du os sammen,
og ved deres forbøn sender du os hjælp,
for at vi, styrkede ved en sådan sky af vidner,
uovervundne må ile fremad i det kapløb, vi har foran os,
og ligesom de vinde herlighedens uvisnelige sejrskrans,
ved Kristus, vor Herre.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
sammen med engle og ærkeengle
og helgenernes talløse skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Helgenerne II
Helgenernes forbillede og forbøn
Denne præfatioll bruges i messer til ære for "alle helgener", for
en kirkes værne- og navnehelgen, samt på højtider og fester for
helgener, som ikke har egen præfation. Den kan også bruges på
helgenernes mindedage.

;V-:
,R.:
;V-:
,R.:
;V-:
,R.:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Thi ved dine helgeners vidunderlige bekendelse
skænker du altid din Kirke ny kraft og vækst
og giver os de sikreste tegn på din kærlighed.
Ja, for at frelsens mysterier kan fuldbyrdes,
opildnes vi af deres lysende eksempel
og hjælpes bestandig af deres fromme forbøn.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
sammen med alle engle og helgener,
idet vi med jubel siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Martyrer
Martyrerne er tegn og forbillede
Denne præfation bruges på højtider og fester [ar martyrer. Den
kan også bruges på deres milldedage.

;v.:
;Ro:

;v.:
;Ro:

;v.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Thi for at bekende dit navn og efterfølge Kristus
udgød den hellige martyr N. sit blod
til vidnesbyrd om dine underfulde gerninger.
Ved dem fuldender du din kraft i vor skrøbelighed
og styrker de svage kræfter til at vidne,
ved Kristus, vor Herre.
Derfor lovsynger vi dig bestandig her på jorden
sammen med Himlenes kræfter,
idet vi for din majestæt uden ophør forkynder:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
Kirkens hyrder

De hellige hyrders nærvær i Kirken
Denne præfation bruges på højtider og fester for Kirkens hyrder.
Den kan også bruges på deres mindedage.

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
11:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Thi du lader din Kirke fyldes af glæde
på festdagen for den hellige N.
Du styrker den ved hans fromme livs eksempel,
oplærer den ved hans forkyndelse af ordet
og værner den ved hans forbøn,
som er dig velbehagelig.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
med engles og helgeners skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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PrætatlOner
Jomfruer og ordensfolk

Et liv viet til Gud er et tegn på Guds Rige
Denne præ/atioll bruges på højtider og fester for jomfruer og ordens/alk. Den kan også bruges på deres mindedage.

y.:
J{:

y.:
J{:

y.:
J{:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Thi i de hellige, der har viet sig til Kristus
for Himmerigets skyld,
skal vi lovsynge dit underfulde forsyn,
som fører menneskenaturen tilbage
til dens oprindelige hellige udspring
og skænker os en forsmag på de gaver,
som vi skal modtage, når alt bliver nyt.
Derfor lovpriser vi dig
med alle helgener og engle,
idet vi uden ophør siger:
Hellig, hellig, hellig er Herren

000
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Præfationer
De afdøde I
Håbet om opstandelsen i Kristus
Denne præfation bruges i messer for de afdøde.

y.:
71-:

y.:

71-:

y.:
~:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
I ham lyste håbet frem om vor salige opstandelse,
så at vi, som sørger over dødens visse lod,
kan trøstes ved forjættelsen om den kommende udødelighed.
Thi for dine troende, Herre, forandres livet kun,
det berøves dem ikke,
og når denne vor jordiske bolig nedbrydes,
står der et evigt hjem beredt til os i Himlen.
Derfor synger vi en lovsang til din herlighed,
idet vi med engle og ærkeengle,
med troner og herredømmer
og hele den himmelske hærskare
uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
De afdøde II
Kristus døde for at give os livet
Denne præfatioll bruges i mes.ser for de afdøde.

y.:
~:

y.:
~:

y.:
~:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Thi han alene underkastede sig døden,
for at vi alle ikke skulle dø,
ja, han alene ville nådigt lide døden,
for at vi alle skulle leve for dig i evighed.
Derfor priser vi dig
i forening med englenes kor,
idet vi med glæde bekender:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
De afdøde III
Kristus er frelsen og livet
Denne præfatioll bruges i messer for de afdøde.

y.:
;It:

y.:
;It:

y.:
]t:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Han er verdens frelse,
menneskenes liv
og de dødes opstandelse.
Ved ham tilbeder englenes skare din majestæt
og glæder sig for dit åsyn i al evighed.
Vi beder dig også lade vore røster
forenes med dem i fælles jubel,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Prætatloner
De afdøde IV

Fra det jordiske liv til den himmelske herlighed
Denne præfation bruges i messer for de afdøde.
~:

;Ro:
~:

;Ro:
~:

;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
,Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Ved din magt fødes vi,
af din vilje ledes vi,
på dit bud befries vi fra syndens lov,
når vi lægges i den jord, hvoraf vi er taget,
og på dit vink bliver vi,
der er forløste ved din Søns død,
opvækket til hans opstandeises herlighed.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
med engles og helgenernes skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Præfationer
De afdøde V
Vor opstandelse gennem Kristi sejr
Denne præfation bruges i messer for de afdøde.
~:

;It:
~::

;It:
~:

;It:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Thi selv har vi forskyldt, at vi dør,
men ved din kærlighed og nåde
er vi, der for vore synders skyld var opslugt af døden,
blevet forløst ved Kristi sejr
og kaldes med ham tilbage til livet.
Derfor lovsynger vi dig bestandig her på jorden
sammen med Himlenes kræfter,
idet vi for din majestæt uden ophør forkynder:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Tillæg
Herrens lidelses præfation I
Korsets kraft
Denne præfation bruges i fastetidens 5. uge og i messer, som fejrer
mysterierne om Herrens kors og lide/se.

y.:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
y.: ,Opløft jeres hjerte.
;It: Vort hjerte er hos Herren.
y.: Lad os takke Herren vor Gud.
,R: Det er værdigt og ret.
;It:

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Thi ved din Søns frelsende lidelse
har hele verden lært at bekende din storhed.
Ved korsets ufattelige kraft blev verden dømt,
og den Korsfæstede åbenbarede sin vælde.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
sammen med engle og alle helgener,
idet vi med jubel siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Adventspræfatioll II

Forventningen om Kristi første og andet komme

y.:
,R.:

y.:
,R.:

y.:
,R.:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Alle profeterne forudsagde ham,
Jomfruen bar ham med uudsigelig kærlighed
i sit moderskød,
Johannes varslede hans komme og udpegede ham,
da han var kommet.
Han skænker os med glæde at gøre os rede til
at fejre hans fødsels mysterium,
så at han må finde os årvågne i bøn
og jublende til hans pris.
Derfor synger vi en lovsang til din herlighed,
idet vi med engle og ærkeengle,
med troner og herredømmer
og hele den himmelske hærskare
uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Julepræfation I
Kristus er lyset

;v.:
~:

y.:
~:

y.:
~:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Thi ved det menneskevorne Ords mysterium
frembrød dit nye lys i stråleglans for sjælens øje,
og når vi da erkender Gud i synlig skikkelse,
drager han vor kærlighed mod det,
som øjet ikke skuer.
Derfor synger vi en lovsang til din herlighed,
idet vi med engle og ærkeengle,
med troner og herredømmer
og hele den himmelske hærskare
uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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JUleprælanon 11

Alt fornyes med menneskevordeIsen
"'/1.:
,R:
,W-:
,R:
,W-:
,R:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
Han, hvis store mysterium vi nu fejrer,
er den usynlige Guds billede
og åbenbarede sig for os i synlig skikkelse.
Han er født forud for alle tider
og fød tes her i tiden
for i sin person at oprejse alt det faldne,
hele alt det sønderbrudte
og kalde det fortabte menneske tilbage til Himlens rige.
Derfor lovpriser også vi dig
sammen med alle engle,
idet vi på denne glædesfest forkynder:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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Julepræfation III

Det underfuld bytte mellem Gud og mennesket
ved Ordets menlleskevordelse

,Y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

y.:
;Ro:

Herren være med jer.
Og med din ånd.
Opløft jeres hjerte.
Vort hjerte er hos Herren.
Lad os takke Herren vor Gud.
Det er værdigt og ret.

Sandelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud,
ved Kristus, vor Herre:
I ham frembrød i dag det nye lys
ved det underfulde bytte mellem Gud og mennesket,
som virker vor forløsning.
Thi når dit Ord påtager sig vor skrøbelighed,
ophøjes ikke blot vor dødelige natur for bestandig,
men ved et vidunderligt fællesskab
giver han os også evigt liv.
Derfor priser vi dig
i forening med englenes kor
og bekender med glæde:
Hellig, hellig, hellig er Herren ...
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VELSIGNELSER VED MESSENS SLUTNING
og

BØNNER OVER FOLKET

HØJTIDELIGE VELSIGNELSER

Følgende velsignelser ka1l frit anvendes af præsten ved slutningen
af messen, en Ordets Gudstjeneste, tidebønnen eller sakramentenles fejring.
Diakonen eller, hvis der mmtgler en diakon, præsten selv siger som
opfordring: Tag imod velsignelsen eller andre ord. Dernæst læser
præsten bønnen med hænderne udstrakt over folket. Til slut siger
alle: Amen.
I. Kirkeåret

1. Advent

Måtte den almægtige og barmhjertige Gud,
hvis enbårne Søn I tror engang er kommet
og venter skal komme igen,
hellige jer ved lyset fra sin Søns komme
og fylde jer med sin velsignelse.

;It: Amen.
Han gøre jer, medens I lever her på jorden,
standhaftige i troen,
glade i håbet
og virksomme i kærligheden.

;It: Amen.
Måtte I, der med hengivent sind
glæder jer over vor Forløsers komme i kødet,
modtage det evige livs løn som gave
ved Frelserens andet komme,
når han åbenbares i sin herlighed.

,R.: Amen.
Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

;It: Amen.

255

Hø itideIige velsignelser
2. Herrens fødsel

Måtte den uendelig gode Gud,
som ved sin Søns menneske vorde Ise
drev denne verdens mørke på flugt
og ved hans herlige fødsel
oplyste denne hellige nat (dag),
jage syndens mørke bort fra jer
og lade jeres hjerter stråle af lyset fra det gode.

;Ro: Amen.
Han, som lod englen forkynde hyrderne den store glæde,
at Frelseren var født,
fylde jeres hjerter med sin glæde
og gøre jer til forkyndere af hans evangelium.

;Ro: Amen.
Han, som forenede jorden med Himlen,
da Frelseren blev menneske,
skænke jer sin fred,
fylde jer med vilje til det gode
og gøre jer til medarvinger
i den himmelske Kirke.
,It: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
,It: Amen.

3. Årsskiftet

Gud, der er al velsignelses kilde og udspring,
skænke jer sin nåde,
fylde jer med sin rige velsignelse
og bevare jer raske og uskadte
hele året igennem.
,It: Amen.

Han værne jeres tros renhed,
skænke jer udholdenhed i håbet
og en kærlighed, som er standhaftig,
med hellig tålmodighed indtil det sidste.
,It: Amen.
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Han lægge jeres gerninger og dage til rette i sin fred,
høre jeres bønner her og alle steder
og føre jer frelst til det evige liv.
,R.: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
,R.: ,Amen.
4. Herrens åbenbarelse

Gud,
som har kaldet jer fra mørket ind i sit underfulde lys,
fylde jer nådigt med sin velsignelse
og grundfæste jeres hjerter
i tro, håb og kærlighed.
,R.: Amen.

Han skænke jer,
når I trofast følger Kristus,
der i dag åbenbarede sig for verden,
som lyset, der skinner i mørket,
at også I må være et lys for jeres brødre.
,R.: Amen.

Måtte I, når livets vandring er endt,
nå til ham,
som vismændene søgte med stjernen som vejviser
og glædestrålende fandt,
lys af lys,
Kristus, vor Herre.
,R.: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
,R.: Amen.
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5. Herrens lidelse

Måtte Gud, barmhjertighedens Fader,
som ved sin Enbårnes lidelse
har skænket jer et forbillede' på kærlighed,
lade jer ved tjeneste for Gud og mennesker
opnå hans velsignelses ufattelige gave.
1{: Amen.

Hart lade jer modtage det evige livs gave af ham,
ved hvis død her i tiden
I efter jeres tro skal undslippe den evige død.
1{: Amen.

Måtte I få del i hans opstandelse,
hvis forbillede på ydmyghed I følger.
1{: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
1{: Amen.

6. Påsketiden

Gud,
som ved sin Enbårnes opstandelse
nådigt har skænket jer forløsningens og barnekårets gave,
lade jer fyldes af glæde over hans velsignelse.
1{: Amen.

Han give jer at kunne få del i den evige arv,
som I skal modtage fra ham,
af hvem I er forløste og har fået frihedens gave
i al evighed.
1{: Amen.

Måtte I ved et retsindigt liv her på jorden
opnå at forenes i det himmelske fædreland med ham,
som I allerede ved troen er opstandne med i dåben.
1{: Amen.
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Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

;Ro: Amen.
7. Påskevigilien og påskedag

Den almægtige Gud
velsigne jer på denne dags påskehøjtid
og nådigt værne jer
mod alle syndens angreb.

;Ro: Amen.
Han, som ved sin Enbårnes opstandelse
genoprejser jer til det evige liv,
skænke jer udødelighedens rige løn.

;Ro: Amen.
Måtte I, som har gennemlevet Herrens lidelses tid
og nu fejrer påskefestens glæde,
ved hans hjælp med jubel nå til den fest,
hvis glæde aldrig skal ophøre.

;Ro: Amen.
Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

;Ro: Amen.
8. Kristi himmelfart

Den almægtige Gud,
hvis Enbårne i dag er steget op til de højeste Himle,
velsigne jer og åbne jer vejen,
så at I kan komme derhen,
hvor han selv nu er.

;Ro: Amen.
Han give, at Kristus, som efter sin opstandelse
viste sig synligt for sine disciple,
også, når han kommer som dommer,
vil åbenbare sig for jer
og være jer nådig i evighed.

;Ro: Amen.
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Måtte I, som tror, at han sidder hos Faderen
i sin herlighed,
glade kunne erfare,
at han efter sit løfte vil blive hos jer
indtil verdens ende.
;R.: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
;R.: Amen.
9. Helligånden

Måtte Gud, lysenes Fader,
som (på denne dag) nådigt fyldte disciplenes hjerter
med Helligåndens, Talsmandens, lys,
lade jer glædes ved sin velsignelse
og skænke jer Andens rige gaver
i al evighed.
;R.: Amen.

Den ild, som så underfuldt viste sig over disciplene,
rense jeres hjerter fra alt ondt ved sin kraft
og gennemstråle jer med sit klare lys.
;R.: Amen.

Han, som nådigt forenede de mange tungemål
i bekendelsen af den ene tro,
give jer at være udholdende i den samme tro
og ved den nå til at skue,
hvad I nu kun håber på.
;R.: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
;R.: Amen.
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10. Det almindelige kirkeår, I
Den aronitiske velsignelse; 4. M os. 6, 24-26

Herren velsigne dig og bevare dig.
J{: Amen.

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
J{: Amen.

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
J{: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
J{: Amen.

11. Det almindelige kirkeår, II (jf. Fil. 4, 7)

Guds fred, som overgår al forstand,
bevare jeres hjerter og jeres tanker
i indsigt og kærlighed til Gud og til hans Søn,
vor Herre Jesus Kristus.
J{: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
J{: Amen.

12. Det almindelige kirkeår, III

Den almægtige Gud velsigne jer i sin nåde
og fylde jer med indsigt i frelsens visdom.
J{: Amen.

Han styrke jer altid med troens vidnesbyrd
og gøre jer udholdende i gode gerninger.
J{: Amen.

Han vende jeres skridt mod sig
og vise jer fredens og kærlighedens vej.
J{: Amen.
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velsIgnelser

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

;Ro: Amen.
13. Det almindelige kirkeår, IV

Al trøstens Gud lade jeres dage henrinde i fred
og skænke jer sin velsignelses gaver.

;Ro: Amen.
Han fri jer altid af enhver trængsel
og grundfæste jeres hjerter i sin kærlighed.

;Ro: Amen.
Måtte I, rige på troens, håbets og kærlighedens gaver,
leve virksomme i gerning hele dette liv
og lykkelige kunne nå til det evige.

;Ro: Amen.
Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

;Ro: Amen.

14. Det almindelige kirkeår, V

Den almægtige Gud fri jer fra al modgang
og nådigt lade sin velsignelses gaver komme over jer.

;Ro: Amen.
Han gøre jeres hjerter lydhøre for sit ord,
så at de kan fyldes af evig glæde.

;Ro: Amen.
Måtte I i erkendelse af, hvad der er godt og ret,
altid findes ivrige efter at vandre efter Guds bud
og gøres til medarvinger sammen med dem,
der allerede er borgere i Himlen.

;Ro: Amen.
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Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

Jt: Amen.

II. Helgenfester

15. Den hellige Jomfru Maria

Gud, som i sin godhed vil forløse menneskeslægten
ved den hellige Jomfru Marias Søn,
skænke jer nådigt sin velsignelse i rigt mål.

Jt: Amen.
Måtte I altid og overalt mærke hendes beskyttelse,
ved hvem I har opnået at modtage livets ophav.

Jt: Amen.
Måtte I, som i dag er kommet sammen for at fejre hendes fest
med hengivenhed,
gå beriget herfra
med åndens glæde og Himlens løn.

Jt: Amen.
Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.

Jt: Amen.
16. Peter og Paulus
Den almægtige Gud velsigne jer,
han som til frelse
har givet jer en fast grundvold i den hellige Peters bekendelse
og ved den grundfæstet jer i Kirkens urokkelige tro.

Jt: Amen.
Måtte han, som har undervist jer
ved den hellige Paulus' utrættelige forkyndelse,
lære jer ved hans eksempel
altid at vinde brødre for Kristus.

Jt: Amen.
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Måtte Peter med sin nøglemagt,
Paulus med sit ord,
hver for sig med deres forbøn
kappes om at føre os til det fædreland,
hvortil de lykkeligt har opnået at komme,
den ene ved sin død på korset,
den anden ved sin død for sværdet.
y{: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
y{: Amen.

17. Apostlene
Gud, som har ladet jer bygge på apostlenes grundvold,
velsigne jer i sin nåde
ved de hellige apostle N. og N '5 (den hellige apostel N.'s)
herlige fortjenester og forbøn.
y{: Amen.

Han, som har villet skænke jer apostlene som lærere og forbillede,
gøre jer til vidner om sandheden for alle folk
på deres forbøn.
y{: Amen.

Måtte I kunne opnå jeres arv
i det evige fædreland
på forbøn af dem,
ved hvis lære I er blevet grundfæstet i troen.
y{: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
y{: Amen.
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18. Alle helgener
Gud, som er de hellige herlighed og jubel,
og som har givet jer at fejre denne dags fest,
skænke jer sin velsignelse i al evighed.
J{.: Amen.

Måtte I befriede fra denne verdens onder
ved deres forbøn
og oplærte ved deres eksempel på et helligt liv
altid findes ivrige i tjenesten for Gud og jeres brødre.
J{.: Amen.

Måtte I sammen med dem alle
kunne eje glæden i det fædreland,
hvor den hellige Kirke fryder sig over,
at dens børn er forenede med Himlens borgere.
J{.: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
J{.: Amen.

III. Andre velsignelser
19. Kirkeindvielse
Gud, Himlens og jordens Herre,
som i dag har villet samle jer til indvielsen af dette hus
(for at mindes indvielsen af dette hus),
han skænke jer s~n himmelske velsignelse i overflod.
J{.:

Amen.

Han, som har villet forene alle sine adspredte børn
i sin Søn,
gøre jer til sit tempel og Helligåndens bolig.
J{.:

Amen.

Måtte I således opnå den lykke at blive rensede,
så at Gud kan tage bolig i jeres hjerter,
og I må få evig herlighed i arv
med alle hans hellige.
J{.:

Amen.
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Den almægtige Gud,
Fader, (+) Søn og Helligånd,
velsigne jer.
;Ro:

Amen.

20. De afdøde

Måtte al trøstens Gud,
som i sin usigelige godhed har skabt mennesket
og ved sin Enbårnes opstandelse
givet de troende opstandeisens håb,
skænke jer sin velsignelse.
;Ro: Amen.

Han skænke os, som er i live, syndernes forladelse,
og alle de døde lysets og fredens bolig.
;Ro: Amen.

Måtte vi alle i evighed leve lykkeligt med Kristus,
som vi i sandhed tror er opstået fra de døde.
;Ro: Amen.

Den almægtige Gud,
Fader, Søn (+) og Helligånd,
velsigne jer.
;Ro: Amen.
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BØNNER OVER FOLKET

Følgende bønner kan frit anvendes af præsten ved sluwingen af
messen, en Ordets Gudstjeneste, tidebønnen eller sakramenternes
fejring.
Diakonen eller, hvis der matzgler en diakon, præsten selv siger som
opfordring: Tag imod velsignelsen eller andre ord. Dernæst læser
præsten bønnen med hænderne udstrakt over folket. Til slut siger
alle: Amen.
Efter bønnen tilføjer præsten altid: Den almægtige Gud, Fader, Søn
(+) og Helligånd, velsigne jer. Alle svarer: Amen.

1.

Herre,
vær nådig mod dit folk,
og lad aldrig her i tiden din trøst vige fra dem,
som du lader stræbe mod det evige.
Ved Kristus, vor Herre.

2.

Herre,
skænk dine tjenere
din beskyttelse og nåde i overflod,
giv frelse for sjæl og legeme,
giv broderkærlighed i fylde
og lad dem altid være dig hengivne.
Ved Kristus, vor Herre.

3.

Herre,
vi beder dig give det kristne folk
troens indsigt
og kærlighed til Himlens gave,
som det modtager.
Ved Kristus, vor Herre.

4.

Herre,
lad dit folk modtage
den hellige velsignelse, som du giver,
så at det må undgå alt, hvad der er ondt,
og finde, hvad det længes efter.
Ved Kristus, vor Herre.

5.

Herre,
lad dine troende styrkes ved den velsignelse,
som de længes efter,
så at de aldrig må vige fra din vilje
og altid kunne prise sig lykkelige
over dine gode gaver.
Ved Kristus, vor Herre.
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6.

Herre,
lad dit folk omvende sig til dig af hele sit hjerte,
du, som endog værner dem, der synder,
og med endnu større kærlighed vogter dem,
der oprigtigt tjener dig:
Ved Kristus, vor Herre.

7.

Herre,
oplys nådigt dine børn,
så at de må holde fast ved,
hvad der er din vilje,
og kunne gøre alt,
hvad der er godt.
Ved Kristus, vor Herre.

8.

Herre,
vær med dine tjenere
og skænk dem din hjælp,
så at du for dem, der priser sig lykkelige
ved at have dig til Fader og Herre,
genopretter, hvad du har skabt,
og bevarer, hvad du har genoprettet.
Ved Kristus, vor Herre.

9.

Herre,
se i nåde til dit folk,
så at dine troende,
der bønfalder om din barmhjertighed,
må være forvisset om din godhed
og kunne udbrede din kærligheds gaver overalt.
Ved Kristus, vor Herre.

10.

Herre,
velsign dit folk,
som håber på din miskundheds gave,
og lad det modtage af din hånd,
hvad din Ånd giver det at længes efter.
Ved Kristus, vor Herre.

11.

Herre,
lad det folk, der er dit eget,
få vækst ved din nåde fra det høje
og altid følge dine bud.
Ved Kristus, vor Herre.
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12.

Gud,
forbarm dig over dit folk,
så at det friet fra alt ondt
må tjene dig af hele sit hjerte
og altid leve trygt under din beskyttelse.
Ved Kristus, vor Herre.

13.

Herre,
udræk din højre fra Himlen
og kom dine troende til hjælp,
så at de må søge dig af hele deres hjerte
og opnå at få, hvad de beder om
i dit navn.
Ved Kristus, vor Herre.

14.

Gud,
lad dine børn altid med glæde
fejre deres frelses mysterier
og få del i forløsningens frugter
til evig tid.
Ved Kristus, vor Herre.

15.

Gud,
vær nådig mod dit folk
og lad det dag for dag afsky,
hvad der er dig imod,
og i stedet fyldes af glæde over dine bud.
Ved Kristus, vor Herre.

16.

Herre,
beskyt med din højre det folk,
som beder til dig.
Rens det og oplys det efter din vilje,
så at det her i livet må finde trøst
og engang nå frem til de evige goder.
Ved Kristus, vor Herre.

17.

Herre,
se i nåde til disse dine børn,
for hvem vor Herre Jesus Kristus
ikke tøvede med at overgive sig i synderes hænder
og påtage sig korsets pine.
Han, som lever og råder ...
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18.

Herre,
giv dine troende uden tøven at tage imod
påskens sakramenter
og med længsel vente de kommende gaver,
så at de må holde fast ved de mysterier,
hvormed de er genfødt,
og ved disse hellige handlinger
føres til et nyt li v.
Ved Kristus, vor Herre.

19.

Herre vor Gud,
lad dine tjenere være rige og trygge
ved din barmhjertigheds overflod,
så at de styrket ved din velsignelse
altid må strømme over af taknemmelighed
og velsigne dig i evig jubel.
Ved Kristus, vor Herre.

20.

Måtte Gud velsigne jer
med al himmelsk velsignelse
og altid gøre jer hellige og rene
for hans åsyn;
han skænke jer sin herligheds rigdomme i overflod,
oplære jer ved sandhedens ord,
oplyse jer ved frelsens evangelium
og bestandig fylde jer med broderkærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

21.

Herre,
rens dine troende både på legeme og sjæl,
så at de ledet af din And
må kunne undgå syndig lyst
og altid fyldes af din glæde.
Ved Kristus, vor Herre.

22.

Herre,
lad dine troende kende din hellige velsignelses kraft,
som skænker alle Andens vækst i deres hjerter,
så at de i alt, hvad de gør,
må styrkes ved din kærligheds magt.
Ved Kristus, vor Herre.
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23.

Herre,
styrk dine troendes hjerter
og skænk dem din nådes kraft,
så at de må være dig hengivne i bøn
og elske hinanden i oprigtig kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

24.

Gud,
du som beskytter dem, der håber på dig,
velsign dit folk,
frels og vogt og vejled det,
så at dine troende
fri for synd og trygge for fjender
altid må blive i din kærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
På helgenfester

25.

Herre,
giv det kristne folk at juble over herliggørelsen
af din Søns hellige lemmer.
Lad det også opnå evig arvelod med dem,
hvis fest det fejrer i hengivenhed for dig,
og altid frydes over din herlighed.
Ved Kristus, vor Herre.

26.

Herre,
vend altid dit folks hjerte til dig
og ophør aldrig ved din stadige beskyttelse at lede dem,
som du lader få hjælp ved så manges forbøn.
Ved Kristus, vor Herre.
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