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Forord

I april 2008 blev Messens Liturgi udgivet, en ny udgave af
messens faste og hyppigt anvendte dele til brug for de troende. Dens tekster er i al væsentlighed som dem i salmebogen
Lovsang fra 2006. Hermed følger Ordo Missae, en ny bog
til præstens brug ved altret med samme melodi- og tekstudgave, som menigheden finder i de to ovennævnte udgivelser.
Ordo Missae er samtidig en midlertidig udgave af den kommende messebogs faste dele, hvori man vil kunne finde alle
messens centrale tekster, inkl. et udvalg af præfationer, samt
en række nye dele fra Missale Romanums seneste udgave.
Bogens brugervenlighed og medtagelse af mange forskellige
muligheder vil efterkomme mange præsters ønske om at få
messens faste dele i ét bind og i den nye oversættelse uden
at skulle vente på udgivelsen af den samlede messebog.
Nye dele, som hermed gøres tilgængelige er blandt andet:
Flere sungne versioner af en række tekster, for eksempel
af de fire nadverbønner; flere præfationer, hvoraf de fleste
også præsenteres i sungen version; syv nadverbønner til
forskellige anliggender; tre nadverbønner til børnemesser;
højtidelige velsignelser og bønner over folket; velsignelse
af og bestænkning med vievand; ritual for indsættelse af en
kommunionsuddeler ad hoc.; ritual for velsignelse af kalk
og patene under messen samt eksempler på menighedens
forbønner.
Udgivelsen, som er baseret på oversættelsen af Missale
Romanum, 3. udgave fra 2000, er en del af bispedømmets
plan om at ajourføre alle liturgiske udgivelser i håb om,
at menighederne derved vil kunne øse rigere af de mange

muligheder for en smuk gudstjenestefejring. Udgivelsen af
Ordo Missae er et afgørende skridt på vejen mod udgivelsen
af den endelige udgave af en dansk messebog. Den er et tegn
på at dette arbejde, der desværre har været langvarigt, men
takket være mange ressourcepersoners helhjertede indsats
er ved at nå sin fuldendelse.
Indholdet af nærværende værk erstatter alle tidligere danske
udgaver af de tilsvarende tekster.
København, den 19. marts, festen for Sct. Josef, Jomfru
Marias brudgom, 2010

 Czeslaw Kozon
Biskop af København
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Messens indledning
1. Når menigheden er samlet, går præsten og messetjenerne til alteret,
medens indgangssalmen synges.
Foran alteret bøjer præsten sig dybt sammen med messetjenerne, og han
ærer alteret med et kys; han kan desuden tilryge korset og alteret. Derpå
begiver man sig til siddepladserne.
Når indgangssalmen er sunget, gør præst og menighed korstegn, stående,
idet præsten vendt mod menigheden siger:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Menigheden svarer:

Amen.

2. Derpå hilser præsten med udbredte hænder menigheden:

A.

Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed
og Helligåndens samfund være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
Eller: B., C., D.  s. 8, 9
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Eller:

B.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader,
og fra vor Herre Jesus Kristus.
Menigheden svarer:

Velsignet være vor Herre Jesu Kristi Gud og Fader.
Eller:

C.

Melodi I 				

Melodi II

Nåde og fred fra Gud, vor Fader,
og fra vor Herre Jesus Kristus være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
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Eller:
Melodi I

D.

Melodi II

Herren være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.

Eller (hvis biskoppen fejrer messen):
I stedet for Herren være med jer hilser biskoppen med ordene:

Fred være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.

3. Præsten, diakonen eller en anden, som har fået den opgave, kan med få
ord give menigheden en indføring til dagens messe.

messens liturgi
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Syndsbekendelse og bøn om tilgivelse *
4. Derefter opfordrer præsten menigheden til at tage del i messens bodshandling:

Lad os vedkende os vore synder,
så vi med det rette sindelag kan fejre den hellige messe.

Der er tavshed et øjeblik, derpå siger præsten, diakonen eller evt. en lektor
følgende eller andre påkaldelser og Herre, forbarm dig:

A. Jesus, Guds Søn, du blev sendt for at helbrede angerfulde,
vi beder dig: Herre, forbarm dig.
Menigheden svarer:

Herre, forbarm dig.
Præsten:

Du kom for at kalde syndere til dig,
vi beder dig: Kristus, forbarm dig.
Menigheden:

Kristus, forbarm dig.
Præsten:

Du går i forbøn for os ved Faderens højre hånd,
vi beder dig: Herre, forbarm dig.
Menigheden:

Herre, forbarm dig.
* Om søndagen, navnlig i påsketiden, træder velsignelse af og bestænkning med
vievand, når det kan lade sig gøre, i stedet for bodshandlingen, jf. Tillæg II, side 356.
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Derpå beder præsten bønnen om tilgivelse:

Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.
Menigheden svarer:

Amen.
Der fortsættes med Gloria  s. 14 hvis det den dag er foreskrevet, eller:
Dagens bøn. Der fortsættes med Ordets liturgi  s. 15

Eller: B., C.  s. 12, 13
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5. Der er tavshed et øjeblik, derpå siger præsten:

B.

=
+

=

+
Præsten:

Forbarm dig over os, Herre.
Menigheden svarer:

Vi har syndet imod dig.
Præsten:

Herre, vis os din barmhjertighed.
Menigheden:

Og giv os din frelse.
Derpå beder præsten bønnen om tilgivelse:

=

+
Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.
Menigheden svarer:

Amen.

MESSENS INDLEDNING	

13

Eller:
6. Der er tavshed et øjeblik, derpå siger alle den fælles syndsbekendelse:

C. Jeg bekender for Gud, den Almægtige,

og for jer, mine brødre og søstre,
at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde.
Jeg har syndet i tanke, ord og gerning,
Idet man slår sig for brystet, siger man:

ved min skyld, ved min skyld, ved min store skyld.
Derefter fortsætter man:

Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria,
alle engle og helgener
og jer, mine brødre og søstre,
at bede for mig til Herren vor Gud.
Derpå beder præsten bønnen om tilgivelse:

Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.
Menigheden svarer:

Amen.

7. Efter B og C-formen følger påkaldelsen Herre, forbarm dig (eller Kyrie
 s. 14):

= Herre, forbarm dig.
= Kristus, forbarm dig.
= Herre, forbarm dig.

+ Herre, forbarm dig.
+ Kristus, forbarm dig.
+ Herre, forbarm dig.
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Eller:

= Kyrie, eleison.
= Christe, eleison.
= Kyrie, eleison.

+ Kyrie, eleison.
+ Christe, eleison.
+ Kyrie, eleison.

8. Hvis det den dag er foreskrevet, synges eller siges:

Ære være Gud i det høje
og fred på jorden for mennesker med god vilje.
Vi lover dig,
vi velsigner dig,
vi tilbeder dig,
vi lovpriser dig,
vi takker dig for din store herlighed.
Herre vor Gud, himmelske konge,
Gud, almægtige Fader,
Herre, du Énbårne Søn, Jesus Kristus.
Herre vor Gud, Guds Lam, Faderens Søn.
Du, som borttager verdens synder, forbarm dig over os.
Du, som borttager verdens synder, tag imod vor bøn.
Du, som sidder ved Faderens højre, forbarm dig over os.
Thi du alene er hellig, du alene Herre, du alene den Højeste,
Jesus Kristus, med Helligånden, i Gud Faders herlighed.
Amen.

9. Efter denne lovsang siger præsten med samlede hænder:

Lad os bede.
Sammen med præsten beder alle et øjeblik i tavshed
Herefter beder præsten med udbredte hænder dagens bøn. Når den er
afsluttet, siger alle:

Amen.
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Ordets liturgi
10. Derpå går lektoren til amboen og læser den første læsning. Den påhøres
siddende af alle.
Som afslutning på læsningen synger eller siger lektoren:

Dette er Guds ord.
Hvortil alle svarer:

Gud ske tak og lov.

11. En forsanger fremfører salmen, og menighedens svarer med omkvædet.

12. Hvis der er en læsning til, læser lektoren den ved amboen som ovenfor
beskrevet.
Som afslutning på læsningen synger eller siger lektoren:

Dette er Guds ord.
Hvortil alle svarer:

Gud ske tak og lov.

13. Derpå følger Halleluja eller en anden sang som foreskrevet i rubrikkerne
i overensstemmelse med kirkeårets tider.
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14. Hvis der anvendes røgelse, lægger præsten den herunder i røgelses
karret. Diakonen, der skal læse Evangeliet, bøjer sig dybt for præsten og
beder sagte om velsignelsen:

Giv mig din velsignelse.
Præsten siger sagte:

Herren være i dit hjerte og på dine læber,
at du værdigt og ret kan forkynde hans Evangelium
i Faderens og Sønnens  og Helligåndens navn.
Diakonen betegner sig med korsets tegn og svarer:

Amen.
Hvis der ingen diakon er, går præsten hen foran alteret, bøjer sig og siger
sagte:

Rens mit hjerte og mine læber, almægtige Gud,
at jeg værdigt og ret kan forkynde dit hellige Evangelium.

15. Derefter går diakonen eller præsten til amboen - evt. ledsaget af ministranter med røgelse og lys - og siger (med samlede hænder):

=
Melodi I

Melodi II

+

+

=

Evangelium

+

N.
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Herren være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
Diakonen eller præsten:

Dette hellige Evangelium skriver evangelisten n.
Samtidig tegner han et kors i bogen og på pande, mund og bryst.
Menigheden svarer:

Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Hvis røgelse anvendes, tilryges bogen, og Evangeliet forkyndes.

16. Efter Evangeliet synger eller siger diakonen eller præsten:

=

E - van - ge - li - um.

+
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
Menigheden svarer:

Priset være du, Kristus.
Herefter kysser han bogen og siger sagte:

Måtte ved Evangeliets ord vore synder blive udslettet.
17. Herefter følger prædikenen, som skal holdes på alle søndage og påbudte helligdage af præsten eller diakonen. Det anbefales også at prædike
på andre dage.
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18. Efter prædikenen synges eller siges trosbekendelsen, hvis den er foreskrevet:

Jeg tror på én Gud,
den almægtige Fader,
Himlens og jordens,
alle synlige og usynlige tings skaber.
Og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds énbårne Søn,
som er født af Faderen forud for alle tider,
Gud af Gud,
lys af lys,
sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt,
af samme væsen som Faderen;
ved ham er alting skabt;
som for os mennesker
og for vor frelses skyld
er nedsteget fra Himlen
Under de følgende ord indtil og er blevet menneske bøjer alle sig.
Julenat, Juledag og på Herrens Bebudelse knæles.

og har påtaget sig kød ved Helligånden
af Jomfru Maria
og er blevet menneske;
han blev også korsfæstet for os
under Pontius Pilatus,
har lidt og blev begravet,
opstod på den tredje dag
efter Skrifterne
og opfor til Himlen;
han sidder ved Faderens højre hånd,
og han skal komme igen med herlighed
for at dømme de levende og de døde;
og på hans Rige skal der ikke være ende.
Og på Helligånden,
Herren og Levendegøreren,
som udgår fra Faderen og Sønnen,

ordets Liturgi
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og som tillige med Faderen og Sønnen
tilbedes og forherliges,
som har talt ved profeterne;
og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke;
jeg bekender én dåb til syndernes forladelse,
og jeg venter de dødes opstandelse
og livet i den kommende verden.
Amen.
19. I stedet for den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse kan man,
især i faste- og påsketiden, sige den romerske kirkes dåbsbekendelse, også
kaldet den apostoliske trosbekendelse:

Jeg tror på Gud, den almægtige Fader,
Himlens og jordens Skaber.
Jeg tror på Jesus Kristus,
hans énbårne Søn, vor Herre,
Her bøjer alle sig indtil … Jomfru Maria.

som er undfanget ved Helligånden
og født af Jomfru Maria,
har lidt under Pontius Pilatus,
blev korsfæstet, døde
og blev begravet,
nedfor til Dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde,
opfor til Himlen,
sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd,
hvorfra han skal komme
for at dømme de levende og de døde.
Jeg tror på Helligånden,
den hellige katolske Kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen.
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20. Derefter følger menighedens forbønner.
Præsten indleder bønnen:

Lad os bede …
En eller flere forbedere fremlægger bønnens anliggender for menigheden,
som tilslutter sig med et af følgende svar, eller ved stille bøn.

= … derom beder vi.
+ Herre, hør vor bøn.
Eller:

= Lad os bede.
+ Herre, vi beder dig, bønhør os.
Eller:

= Kristus, hør os.
+ Kristus, bønhør os.
Eller:

= Herre, forbarm dig.
+ Kristus, forbarm dig,
Herre, forbarm dig.
Eller:

= Vær os nådig.
+ Herre, hør vor bøn.
Præsten afslutter menighedens forbønner med en bøn, rettet til Faderen.
Den slutter:

= …Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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Eukaristien
21. Når ordets liturgi er slut, påbegyndes offertoriesangen. Herunder
bringer messetjenerne korporale, purificatorium, kalk, palla og messebog
til alteret.
22. Det anbefales, at menigheden udtrykker sin deltagelse i frembærelsen
af gaverne, ved at nogle af dens medlemmer bringer det brød og den vin
frem, som skal bruges til eukaristien. De kan også bringe andre gaver, som
er bestemt for Kirken eller for de fattige.
23. Stående ved alteret tager præsten patenen med brødet. Med begge
hænder holder han den lidt hævet over alteret, mens han stille siger:

Lovet være du, vor Gud, verdens Herre,
for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Dette brød, frembragt af jorden
ved menneskets arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad det for os blive livets brød.
Derpå sætter han patenen med brødet på korporalet.
Synges der ikke nogen offertoriesang, kan præsten sige de ovenstående ord
højt, og menigheden svarer da:

Lovet være Gud i evighed.
24. Diakonen eller præsten hælder vin og lidt vand i kalken, idet han siger
stille for sig selv:

Som vandet blandes med vinen,
forene Kristus os med sin guddom,
han som blev ét med os som menneske.
25. Præsten tager kalken og hæver den med begge hænder lidt over alteret,
mens han stille siger:

Lovet være du, vor Gud, verdens Herre,
for vinen, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Denne vin, frembragt af vinstokken
ved menneskets arbejde,
bærer vi frem for dig.
Lad den for os blive frelsens kalk.
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Derefter stiller han kalken på korporalet.
Synges der ikke nogen offertoriesang, kan præsten sige de ovenstående ord
højt, og menigheden svarer da:

Lovet være Gud i evighed.
26. Dybt bøjet beder præsten stille for sig selv:

Lad os i ydmygheds ånd og med sønderknust hjerte
blive modtaget af dig, Herre,
og lad vort offer i dag fuldbyrdes således for dine øjne,
at det må behage dig, Herre vor Gud.
27. Anvendes der røgelse, tilryger han gaverne, korset og alteret. Derefter
tilryger diakonen eller en ministrant præst og menighed.
28. Derefter går præsten til hjørnet af alteret og vasker sine hænder, idet
han beder stille for sig selv:

Rens mig, Herre for min ondskab,
og udslet al min synd.
29. Præsten står atter midt for alteret og vendt mod menigheden breder
han hænderne ud og samler dem igen, idet han siger:

Lad os forenes i bøn,
at vor offergave må blive Gud til behag.
Menigheden rejser sig og svarer:

Herren til ære og verden til frelse.
Eller:

Herren modtage offeret af dine hænder,
til pris og ære for hans navn
og til gavn for os og hans hellige Kirke.
30. Med udbredte hænder beder præsten Bønnen over Gaverne; derpå svarer
menigheden:

Amen.
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Den eukaristiske bøn
31. Nu begynder præsten den eukaristiske bøn.
Melodi I

eller:
Melodi II

Med udbredte hænder siger han:

Herren være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
Præsten siger med udbredte hænder:

Opløft jeres hjerte.
Menigheden:

Vort hjerte er hos Herren.

EUKARISTIEN	
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Med udbredte hænder siger præsten:

Lad os takke Herren vor Gud.
Menigheden:

Det er værdigt og ret.

Præsten fortsætter præfationen med udbredte hænder. (Oversigt over præfationer,  s. 27 sungne, eller  s. 95 reciterede).

I slutningen af præfationen samler han hænderne og sammen med menig
heden slutter han præfationen ved at synge eller sige højt:

Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
32. I alle messer kan den celebrerende præst synge de centrale dele af den
eukaristiske bøn, som anført  siderne 235, 255, 263 og 272.
I den første eukaristiske bøn - den romerske canon - kan man udelade det,
der står i parenteserne.

SUNGNE PRÆFATIONER	
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Udvalg af sungne præfationer
Præfationsoversigt

(se også alfabetisk fortegnelse på side 428)

Præfation, sunget reciteret
Advent I, 28 96
Advent II, 30 97
Jul I, 32 98
Den salige Jomfru Maria I, 34 135
Herrens Åbenbarelse, 36 101
Herrens Dåb, 38 102
Sankt Ansgar, 40 103
Herrens fremstilling i templet, 42 104
Faste I, 44 105
Faste II, 46 106
Påske I, 50 111
Påske II, 52 112
Kristi Himmelfart I, 54 116
Kristi Himmelfart II, 56 117
Pinse, 58 118
Sankt Peter og Paulus, 60 119
Jomfru Marias optagelse i himlen, 62 120
Alle Helgen, 64 121
Almindelige søndage I, 66 122
Almindelige søndage IV, 68 125
Almindelige søndage VIII, 70 129
Den hellige Treenighed, 72 130
Kristi Legems og Blods fest (Den hellige
Eukaristi II), 74 134
Jesu hellige Hjerte, 76 131
Jesus Kristus, universets Konge, 78 132
Den hellige Eukaristi I, 48 133
Apostlene I, 80 137
Almindelig præfation I, 82 145
Almindelig præfation VI, 84 150
Helligånden I, 86 151
De afdøde I, 88 152
Brudemessen A, 90 157
Brudemessen C, 92 158
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Advent I
Kristi første og andet komme
33. Denne præfation bedes i adventstidens messer fra 1. søndag i advent
til og med 16. december; desuden bedes den i andre messer, som fejres i
denne tid, og som ikke har en egen præfation.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …

Reciteret præfation s. 96.

29
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Advent II
Forventningen om Kristi første og andet komme
34. Denne præfation bedes i adventstidens messer fra 17. december til og
med 24. december; desuden bedes den i andre messer, som fejres i denne
tid, og som ikke har en egen præfation.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 97.

31

32

messens liturgi

Jul I
35. Denne præfation bedes i julenats og juledags messer; i juleugens messer,
også i messer, som ellers skulle have en egen præfation - dog undtaget de
messer, der har egen præfation omhandlende de guddommelige mysterier
eller personer; på hverdagene i juletiden.

Præfation

Kristus er lyset

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 98.

33

34

messens liturgi

Den salige Jomfru Maria I
Fejres 1. januar

Præfation

Den hellige Jomfru Marias moderværdighed

Denne præfation bedes i messer til ære for Jomfru Maria. Festen benævnes
som angivet for de enkelte messer.

(

(

('s ...

,

)

festens navn)

)

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 135.

35

36

messens liturgi

Herrens Åbenbarelse
Præfation

Kristus er hedningernes lys

SUNGNE PRÆFATIONER	

37

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 101.
Bedes 1. eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken s. 165.

38

messens liturgi

Søndag efter Herrens åbenbarelse

Herrens dåb
Fest
Falder Herrens åbenbarelse senere end den 6.januar, fejres Herrens dåb
mandagen umiddelbart efter Herrens åbenbarelse.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 102.

39

40

messens liturgi

Sidste søndag i januar

Sankt Ansgar, biskop

bispedømmets hovedværnehelgen
Højtid
Præfation	Sankt Ansgars eksempel

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 103.

41

42

messens liturgi

2. februar

Herrens fremstilling i templet
Fejres 1. søndag i februar

Fest
Præfation

Mysteriet om Herrens fremstilling i templet

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 104.

43

44

messens liturgi

Faste I
Fastetidens åndelige betydning

39. Denne præfation bedes i fastetiden, navnlig om søndagen, hvis ikke
den pågældende søndag har en speciel præfation.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 105.

45

46

messens liturgi

Faste II
Den åndelige bod
40. Denne præfation bedes i fastetiden, navnlig om søndagen, hvis ikke
den pågældende søndag har en speciel præfation.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 106.

47

48

messens liturgi

Den hellige Eukaristi I
Kristi offer og sakramente
60. Denne præfation bedes i messen skærtorsdag aften; den kan også bedes
på Kristi Legems og Blods fest samt i votivmesser til ære for den hellige
Eukaristi.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 133.

49

50

messens liturgi

Påske I
Påskemysteriet
45. Denne præfation bedes i påsketiden.
I påskevigiliens messe siges: i denne nat; påskedag og hele oktaven til og
med 2.søndag i påsken: på denne dag; resten af påsketiden: i denne tid.

Præfation

(

)

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 111.

51

52

messens liturgi

Påske II
46. Denne præfation bedes i påsketiden.

Præfation

Det nye liv i Kristus

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation s. 112.

53

54

messens liturgi

Kristi himmelfart I
Himmelfartens mysterium
51. Denne præfation bedes på Kristi himmelfartsdag og de dage derefter,
som ikke har en egen præfation, til og med lørdag før pinsedag.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

55

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Bedes første eukaristiske bøn, siges på Kristi Himmelfarts dag den særlige
Sammen med hele Kirken, side 165.
Reciteret præfation side 116.

56

messens liturgi

Kristi himmelfart II
Himmelfartens mysterium

51. Denne præfation bedes på Kristi himmelfartsdag og de dage derefter,
som ikke har en egen præfation, til og med lørdag før pinsedag.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

57

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Bedes første eukaristiske bøn, siges på Kristi Himmelfarts dag den særlige
Sammen med hele Kirken, side 165.

Reciteret præfation side 117.

58

messens liturgi

Pinse
Præfation

Pinsemysteriet

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Reciteret præfation s. 118.

59

60

messens liturgi

29. juni

Sankt Peter og Paulus,
Apostle
Fejres sidste søndag i juni

Højtid

Præfation

Peters og Paulus’ mission i Kirken

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 119.

61

62

messens liturgi

15. august

Jomfru Marias
optagelse i himlen

Præfation

Jomfru Marias herlighed i Himlen

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 120.

63

64

messens liturgi

1. november

Alle helgen
Præfation

Vor Moder, det himmelske Jerusalems, herlighed

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 121.

65

66

messens liturgi

Almindelige søndage I
Påskemysteriet og Guds folk

52. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 122.

67

68

messens liturgi

Almindelige søndage IV
Frelseshistorien
55. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 125.

69

70

messens liturgi

Almindelige søndage VIII
Kirkens enhed har sit udspring i Treenighedens enhed

59. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 129.

71

72

messens liturgi

1. søndag efter pinse

Den hellige Treenighed
Højtid
Præfation

Den hellige Treenigheds mysterium

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Reciteret præfation side 130.

73

74

messens liturgi

Søndag efter Den hellige Treenigheds fest

Kristi Legems og Blods fest
Højtid
Kan også fejres på selve dagen (torsdag efter Den hellige Treenigheds
fest).

Præfation	Eukaristiens værdi

SUNGNE PRÆFATIONER	

75

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Reciteret præfation: Den hellige Eukaristi II side 134.
Den hellige Eukaristi I, side 133 kan også bedes på Kristi Legems og Blods fest.

76

messens liturgi

Fredag efter 2. søndag efter pinse

Jesu hellige Hjerte
Højtid
Præfation

Kristi uendelige kærlighed

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Reciteret præfation side 131.

77

78

messens liturgi

Sidste søndag i det almindelige kirkeår

Jesus Kristus,
universets Konge
Højtid

Præfation

Kristi altomfattende herredømme

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 132.

79

80

messens liturgi

Apostlene I
Apostlene er hyrder for Guds folk

64. Denne præfation bedes i messer til ære for apostlene, især Peter og Paulus.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 137.

81

82

messens liturgi

Almindelig præfation I
Alle tings genoprettelse i Kristus
72. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 145.

83

84

messens liturgi

Almindelig præfation VI
Frelsens mysterium i Kristus
77. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 150.

85

86

messens liturgi

Helligånden I
Præfation

Herrens sendelse af Helligånden til Kirken

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 151.

87

88

messens liturgi

De afdøde I
Håbet om opstandelsen i Kristus
78. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

Præfation

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 152.

89

90

messens liturgi

Brudemessen
A.

Præfation

Ægteparrets værdighed

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 157.

91

92

messens liturgi

Brudemessen
C.

Præfation

Ægteskabet som tegn på Guds kærlighed

SUNGNE PRÆFATIONER	

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Reciteret præfation side 158.

93

Reciterede præfationer
Præfationsoversigt

(se også alfabetisk fortegnelse på side 428)

Præfation, sunget reciteret
Advent I, 28 96
Advent II, 30 97
Jul I, 32 98
Jul II, 99
Jul III, 100
Den salige Jomfru Maria I, 34 135
Herrens Åbenbarelse, 36 101
Herrens Dåb, 38 102
Sankt Ansgar, 40 103
Herrens fremstilling i templet, 42 104
Faste I, 44 105
Faste II, 46 106
Faste III, 107
Faste IV, 108
Den hellige Eukaristi I, 48 133
Den hellige Eukaristi II, 74 134
Herrens lidelse I, 109
Herrens lidelse II, 110
Påske I, 50 111
Påske II, 52 112
Påske III, 113
Påske IV, 114
Påske V, 115
Kristi Himmelfart I, 54 116
Kristi Himmelfart II, 56 117
Pinse, 58 118
Sankt Peter og Paulus, 60 119
Jomfru Marias optagelse i himlen, 62 120
1.november, Alle Helgen, 64 121
Almindelige søndage I, 66 122
Almindelige søndage II, 123
Almindelige søndage III, 124
Almindelige søndage IV, 68 125
Almindelige søndage V, 126

Almindelige søndage VI, 127
Almindelige søndage VII, 128
Almindelige søndage VIII, 70 129
Den hellige Treenighed, 72 130
Kristi Legems og Blods fest , (den
Den hellige Eukaristi II), 74 134
Jesu hellige Hjerte, 76 131
Jesus Kristus, universets Konge, 78 132
Den hellige Eukaristi I, 48 133
Den hellige Eukaristi II, 74 134
Den salige Jomfru Maria I, 34 135
Den salige Jomfru Maria II, 136
Apostlene I, 80 137
Apostlene II, 138
Helgenerne I, 139
Helgenerne II, 140
De hellige martyrer I, 141
De hellige martyrer II, 142
Kirkens hellige hyrder, 143
De hellige jomfruer og ordensfolk, 144
Almindelig præfation I, 82 145
Almindelig præfation II, 146
Almindelig præfation III, 147
Almindelig præfation IV, 148
Almindelig præfation V, 149
Almindelig præfation VI, 84 150
Helligånden I, 86 151
De afdøde I, 88 152
De afdøde II, 153
De afdøde III, 154
De afdøde IV, 155
De afdøde V, 156
Brudemessen A, 90 157
Brudemessen C, 92 158

96

messens liturgi

Advent I
Kristi første og andet komme
33. Denne præfation bedes i adventstidens messer fra 1. søndag i advent
til og med 16. december; desuden bedes den i andre messer, som fejres i
denne tid, og som ikke har en egen præfation.

= 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.
Ved sit første komme
iklædte han sig vor ringe menneskenatur,
opfyldte den Gamle Pagts forjættelser
og åbnede os vejen til evig frelse.
Med forventning ser vi frem
til hans andet komme i herlighed og vælde.
Da skal vi i fuld klarhed opnå den gave,
som vi nu årvågent forventer i tillid til hans løfte.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 28.

PRÆFATIONER	
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Advent II
Forventningen om Kristi første og andet komme
34. Denne præfation bedes i adventstidens messer fra 17. december til og
med 24. december; desuden bedes den i andre messer, som fejres i denne
tid, og som ikke har en egen præfation.

= 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.
Ham forudsagde alle profeter,
med usigelig kærlighed bar Jomfru Maria ham
i sit moderskød,
Johannes forkyndte, at han ville komme,
og pegede på ham efter hans komme.
Med glæde går vi ham i møde
og gør 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 30.

98

messens liturgi

Jul I
Kristus er lyset
35. Denne præfation bedes i julenats og juledags messer; i juleugens messer,
også i messer, som ellers skulle have en egen præfation - dog undtaget de
messer, der har egen præfation omhandlende de guddommelige mysterier
eller personer; på hverdagene i juletiden.

= 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 menneskevordne 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken,
side 164.
Ved messen juleaften og julenat siges fejrer vi denne hellige nat; herefter
fejrer vi denne hellige dag til og med ottendedagen.
Sunget præfation side 32.

PRÆFATIONER	
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Jul II
Alt genoprettes med menneskevordelsen
36. Denne præfation bedes i julenats og juledags messer; i juleugens messer,
også i messer, som ellers skulle have en egen præfation - dog undtaget de
messer, der har egen præfation omhandlende de guddommelige mysterier
eller personer; på hverdagene i juletiden.

= 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.
Højtideligt fejrer vi hans mysterium:
Han er den usynlige Gud,
som åbenbaredes for os i synlig skikkelse.
Født forud for alle tider
blev han menneske her i tiden.
Han kom for i sin person at oprejse alt det faldne,
genoprette hele skabningen
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken,
side 164.Ved messen juleaften og julenat siges fejrer vi denne hellige nat; herefter fejrer vi denne hellige dag til og med ottendedagen.

100

messens liturgi

Jul III
Det underfulde bytte mellem Gud og mennesket
ved Ordets menneskevordelse
37. Denne præfation bedes i julenats og juledags messer; i juleugens messer,
også i messer, som ellers skulle have en egen præfation - dog undtaget de
messer, der har egen præfation omhandlende de guddommelige mysterier
eller personer; på hverdagene i juletiden.

= 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,
som virker vor forløsning
ved det underfulde bytte mellem Gud og mennesket.
Dit Ord påtager sig vor skrøbelighed,
det dødelige ophøjes til ære for bestandig,
og ved et vidunderligt fællesskab
får vi del i hans liv i al evighed.
Derfor priser vi dig
i forening med englenes kor
og bekender med glæde:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken,
side 164.
Ved messen juleaften og julenat siges fejrer vi denne hellige nat; herefter
fejrer vi denne hellige dag til og med ottendedagen.

PRÆFATIONER	
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Herrens åbenbarelse
Kristus er hedningernes lys
38. Denne præfation bedes i messerne på festen for Herrens åbenbarelse.
Den kan tillige - ligesom julepræfationerne - bedes i dagene efter Herrens
åbenbarelse til og med lørdag før Herrens dåb.

= 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 dag har du i Kristus åbenbaret
vor frelses mysterium,
et lys for alle folkeslag.
For da han åbenbarede sig iblandt os
i vor dødelige natur,
genskabte du os
ved hans udødelige naturs nye herlighed.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken,
side 165.
Sunget præfation side 36.

102

messens liturgi

Herrens Dåb
Fest

= 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.
Med underfulde tegn
har du beseglet den nye dåb i Jordan,
og din røst lød fra Himlen,
for at vi skulle tro,
at dit Ord tog bolig blandt mennesker.
Ved Ånden, som steg ned i skikkelse af en due
skulle vi erkende,
at Kristus, din tjener, blev salvet med glædens olie
og sendtes for at gå med glædesbud til fattige.
Sammen med Himlens kræfter
forkynder vi derfor bestandig her på jorden
din herligheds lovsang,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Sunget præfation side 38.
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Sankt Ansgar

bispedømmets hovedværnehelgen
Højtid
Fejres den sidste søndag i januar
Sankt Ansgars eksempel.

= 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 Ansgar.
Du styrker den ved hans fromme livs eksempel,
oplærer den ved hans forkyndelse af ordet
og værner den ved hans forbøn,
som er dig til behag.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
med engles og helgeners skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Sunget præfation side 40.
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Herrens fremstilling i templet
Fest
Fejres 1. søndag i februar
Mysteriet om Herrens fremstilling i templet

= 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 dag blev din Søn,
som med dig er Gud fra evighed,
fremstillet i templet.
Af Ånden blev han forkyndt
som Israels hæder og et lys for hedningerne.
Derfor iler også vi med glæde din frelse i møde
og lovpriser dig med engle og helgener,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Sunget præfation side 42.
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Faste I
Fastetidens åndelige betydning
39. Denne præfation bedes i fastetiden, navnlig om søndagen, hvis ikke
den pågældende søndag har en speciel præfation.

= 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 år for år fornyer du dine troendes sind
og giver dem med glæde at se frem til påskens højtid.
Du lader dem tjene dig med større iver
i faste, bøn og kærlighedens gerninger.
Du samler dem om genfødelsens sakramente
og fører dem i din nåde
til barnekårets fylde.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 44.
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Faste II
Den åndelige bod
40. Denne præfation bedes i fastetiden, navnlig om søndagen, hvis ikke
den pågældende søndag har en speciel præfation.

= 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.
For vor frelses skyld
har du fastsat en særlig tid for dine børn
til at rense hjertet for alt,
hvad der strider mod din vilje.
Du vil frigøre os fra det, der forgår,
og lære os at søge,
hvad der varer evigt.
Derfor lovpriser vi dig
med alle helgener og engle,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 46.

PRÆFATIONER	

107

Faste III
Selvfornægtelsens værdi
41. Denne præfation bedes på fastetidens hverdage og på bodsdage.

= 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 har villet, at vi ved selvfornægtelse
skulle vise dig vor taknemmelighed
og dæmpe vort syndige hovmod.
Du lærer os at efterligne din godhed
ved at dele med dem, der sulter.
Derfor forherliger vi dig
sammen med talløse engle,
idet vi til din lovprisning siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Faste IV
Fastens værdi
42. Denne præfation bedes på fastetidens hverdage og på bodsdage.

= 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 fastetidens tugt kuer du lasten,
løfter sindet og skænker både kraft og løn
ved 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Herrens lidelse I
Korsets kraft
43. Denne præfation bedes i fastetidens 5. uge og i messer, som fejrer my
sterierne om Herrens kors og lidelse.

= 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.
For ved din Søns frelsende lidelse
har hele verden lært at bekende din storhed.
Ved korsets vældige kraft dømmes verden,
og den Korsfæstedes magt åbenbares.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
sammen med engle og alle helgener,
idet vi med jubel siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Herrens lidelse II
Sejr gennem lidelse
44. Denne præfation bedes mandag, tirsdag og onsdag i den stille uge.

= 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.
Vi ser dagen nærme sig for hans frelsende lidelse
og hans herlige opstandelse.
Derved knuses den gamle fjendes hovmod,
og vor forløsnings mysterium fejres på ny.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Påske I
Påskemysteriet
45. Denne præfation bedes i påsketiden.
I påskevigiliens messe siges: i denne nat; påskedag og hele oktaven til og
med 2.søndag i påsken: på denne dag; resten af påsketiden: i denne tid.

= 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 bekender dig, Herre,
				
- i denne nat
men frem for alt		
- på denne dag
				
- i denne tid
med endnu større jubel priser dig,
nu da Kristus, vort påskelam, er ofret.
For han er i sandhed det offerlam,
som borttog verdens synder.
Han gjorde vor død til intet ved selv at dø
og gengav os livet, da han opstod af døde.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges den særlige Sammen med hele Kirken,
side 165 og Dette er det offer, side 166.
Sunget præfation, side 50.
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Påske II
Det nye liv i Kristus
46. Denne præfation bedes i påsketiden.

= 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 bekender dig, Herre,
men frem for alt i denne tid med jubel priser dig,
nu da Kristus, vort påskelam, er ofret.
Ved ham opstår lysets børn til evigt liv,
og det himmelske riges sale åbnes for de troende.
Thi ved sin død løskøbte han os fra døden,
og ved hans opstandelse er vi alle opstået til livet.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 52.
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Påske III
Kristus lever og går altid i forbøn for os
47. Denne præfation bedes i påsketiden.

= 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 bekender dig, Herre,
men frem for alt i denne tid med jubel priser dig,
nu da Kristus, vort påskelam, er ofret.
Aldrig ophører han at bringe sig selv som offer,
og i evig forbøn taler han vor sag hos dig.
Han, som blev ofret, dør ej mere;
han hengav livet, men lever evigt.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Påske IV
Alle tings genoprettelse ved påskemysteriet
48. Denne præfation bedes i påsketiden.

= 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 bekender dig, Herre,
men frem for alt i denne tid med jubel priser dig,
nu da Kristus, vort påskelam, er ofret.
For nu, da det gamle er forbi,
genrejses alt det faldne,
hele vort liv fornyes
og genoprettes i Kristus.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Påske V
Kristus, præst og offerlam
49. Denne præfation bedes i påsketiden.

= 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 bekender dig, Herre,
men frem for alt i denne tid med jubel priser dig,
nu da Kristus, vort påskelam, er ofret.
Ved at frembære sit eget Legeme på korsets træ
har han i sandhed fuldbragt den gamle pagts ofre.
Ved at hengive sig selv til dig for vor frelses skyld
stod han frem som på én gang
præst, alter og offerlam.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Kristi himmelfart I
Himmelfartens mysterium
50. Denne præfation bedes på Kristi himmelfartsdag og de dage derefter,
som ikke har en egen præfation, til og med lørdag før pinsedag.

= 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 vor Herre Jesus, herlighedens konge,
sejrherre over synd og død,
mellemmand mellem Gud og mennesker,
verdens Dommer og magternes Herre,
steg (på denne dag) op til de højeste Himle,
medens englene bøjede sig i undren.
Det var ikke for at forlade os i vor ringhed,
men for at give os tillid til,
at vi som hans lemmer skulle følge efter derhen,
hvor han, vort hoved og vort ophav, forud er gået.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed.
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges på Kristi himmelfarts dag den særlige
Sammen med hele Kirken, side 165.
Sunget præfation side 54.
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Kristi himmelfart II
Himmelfartens mysterium
51. Denne præfation bedes på Kristi himmelfartsdag og de dage derefter,
som ikke har en egen præfation, til og med lørdag før pinsedag.

= 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.
Efter sin opstandelse viste han sig
i synlig skikkelse
for alle sine disciple.
For deres øjne blev han optaget i Himlen
for at give os del i sin guddom.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også Himlenes kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Bedes første eukaristiske bøn, siges på Kristi himmelfarts dag den særlige
Sammen med hele Kirken, side 165.

Sunget præfation side 56.
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Pinse
Pinsemysteriet

= 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 du har fuldbyrdet påskens mysterium
og i dag skænket Helligånden til dem,
som du ved fællesskabet med din Søn
har givet barnekår hos dig.
Det er den Ånd, som fra Kirkens første begyndelse
har ført alle folkeslag til gudserkendelse
og forenet de forskellige tungemål
i bekendelsen af én og samme tro.
Derfor jubler hele jordens kreds
i påskefestens overstrømmende glæde,
ja, også de himmelske kræfter og englenes hærskarer
lovsynger din herlighed,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 58.
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Sankt Peter og Paulus,
apostle
Peters og Paulus’ mission i Kirken
Fejres sidste søndag i juni

= 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 efter din frelsesplan
lader du os glædes
over de salige apostle Peter og Paulus.
Peter, der bekendte troen som den første,
Paulus, der forsvarede troens indsigt med klarhed.
Peter, der grundlagde den første Kirke af Israels rest,
Paulus, der blev vejleder og lærer
for at kalde hedninger.
Med forskellig nådegave samlede de Kristi folk til ét.
Her i verden æres de på lige fod,
og i forening er de kronet med samme sejrskrans.
Derfor lovpriser vi dig
sammen med alle engle og helgener,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud. …
Sunget præfation side 60.
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Jomfru Marias optagelse i himlen
Højtid
Fejres 3. søndag i august

= 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 i dag er Jomfru Maria, den hellige Gudsmoder,
optaget i Himlen.
Hun er begyndelsen til din Kirke
og billedet på dens fuldendelse.
For dit folk på vandring
er hun trøstens kilde og tegnet på det sikre håb.
Thi med rette ville du ikke,
at gravens opløsning skulle skues af hende,
som på underfuld måde fødte din Søn,
alt livets ophav, der blev menneske.
Derfor priser vi dig
i forening med englenes kor,
idet vi med glæde bekender:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 62.
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1. november

Alle Helgen
Højtid
Fejres første søndag i november

= 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 dag skænker du os at prise din stad,
som er vor Moder,
det himmelske Jerusalem,
hvor skaren af vore brødre,
der har fået sejrskransen,
allerede lovsynger dig i evighed.
Mod denne stad iler vi med iver
og nærmer os i tro som pilgrimme.
I fællesskab glæder vi os over Kirkens lemmer,
som nu er herliggjort i Himlen,
og som du giver os i al vor skrøbelighed
til hjælp og forbillede.
Derfor forherliger vi dig
sammen med deres og englenes skare,
idet vi forkynder din pris:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 64.
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Almindelige søndage I
Påskemysteriet og Guds folk
52. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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.
Ved sin død og sin opstandelse
har han befriet os
fra syndens og dødens åg
og kaldet os til det nye livs herlighed.
Derfor er vi nu en udvalgt slægt,
et kongeligt præsteskab,
et helligt folk og dit ejendomsfolk.
Overalt forkynder vi derfor din magt,
for fra mørket kaldte du os
til dit underfulde lys.
Derfor synger vi en lovsang til din herlighed,
idet vi med engle og ærkeengle,
med troner og herredømmer
og med hele den himmelske hærskare
uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 66.
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Almindelige søndage II
Frelsens mysterium
53. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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 forbarmede sig over de vildfarne mennesker
og lod sig føde af Jomfru Maria.
Ved sin død på korset befriede han os fra evig død
og skænkede os evigt liv,
da han opstod af døde.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelige søndage III
Mennesket frelses ved et menneske
54. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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 viste din store herlighed
ved at komme os dødelige til hjælp
med din guddoms kraft.
Ja, også af vor dødelige natur
skænkede du os et lægemiddel mod døden,
og gennem den menneskenatur,
hvorved de var gået til grunde,
frelste du de fortabte.
Ved 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelige søndage IV
Frelseshistorien
55. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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.
For ved sin fødsel
har han nyskabt den faldne menneskenatur,
og ved sin lidelse og død
har han udslettet vore synder.
Han har givet os adgang til det evige liv
ved at opstå fra de døde,
og ved at stige op til dig, sin Fader,
har han åbnet Himlens porte.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
med engles og helgeners skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 68.
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Almindelige søndage V
Skabelsen
56. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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 har skabt hele verden fra dens første begyndelse
og ordnet tidernes skiftende gang.
I dit billede dannede du mennesket
og satte det over hele dit vidunderlige værk,
for at det som din forvalter skulle være herre
over alt, hvad du har skabt,
og bestandig prise dig for dine store gerninger,
ved Kristus, vor Herre.
Ham bekender Himmel og jord,
ham forkynder engle og ærkeengle,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelige søndage VI
Pantet på den evige påske
57. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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.
I dig lever, røres og er vi,
og som lemmer på dette legeme
mærker vi daglig din godhed mod os
og ejer allerede nu
pantet på det evige liv.
Som førstegrøde har vi Ånden,
der oprejste Jesus af døde,
det påskemysterium, som vi håber
at få del i til evig tid.
Derfor takker vi dig
og forkynder din magt med alle engle,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelige søndage VII
Frelsen ved Kristi lydighed
58. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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 således elskede du verden,
at du i din barmhjertighed
sendte os selve vor Forløser.
Efter din vilje blev han os lig,
undtagen i synd,
så at du i os kunne elske,
hvad du elskede i din Søn.
Ved hans lydighed
er vi blevet fornyede,
så at vi kan modtage dine gaver,
som vi havde mistet i ulydighed ved at synde.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
med alle engle og helgener,
idet vi med jubel siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelige søndage VIII
Kirkens enhed har sit udspring i Treenighedens enhed
59. Denne præfation bedes på søndage i den almindelige del af kirkeåret.

= 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 dine børn, som ved synden var faret vild,
har du ved din Søns blod og ved Helligåndens kraft
atter villet samle til ét og føre til dig.
Med udspring i din enhed, treenige Gud,
skulle Kirken, dit folk, samles til ét
og fremstå som Kristi Legeme og Åndens Tempel
til lovprisning af din uendelige visdom.
Derfor priser vi dig
i forening med englenes kor,
idet vi med glæde bekender:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

Sunget præfation side 70.
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1. søndag efter pinse

Den hellige Treenighed
Højtid
Præfation

Den hellige Treenigheds 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.
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, som med din Énbårne Søn og Helligånden
er én Gud og én Herre,
ikke som én person alene,
men som tre i ét og samme væsen.
Thi hvad vi ved din åbenbaring tror om din herlighed,
det tror vi om din Søn,
det tror vi om din Helligånd
uden nogen forskel.
Når vi derfor bekender den sande og evige Gud,
tilbeder vi tre forskellige personer,
ét eneste væsen
og den samme majestæt.
Ham lovpriser engle og ærkeengle,
keruber og serafer,
som aldrig ophører med at juble hver eneste dag,
idet de med én røst siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 72.
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Fredag efter 2. søndag efter pinse

Jesu hellige Hjerte
Højtid
Præfation
Kristi uendelige kærlighed
= 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 underfuld kærlighed hengav han sig for os,
da han blev ophøjet på korset.
Blod og vand lod han strømme
fra sin gennemborede side,
hvorfra Kirkens sakramenter skulle udgå,
for at alle kunne drages til Frelserens åbne hjerte
og bestandig øse med glæde af frelsens kilder.
 erfor lovpriser vi dig
D
sammen med alle engle og helgener,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …

Sunget præfation side 76.
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Sidste søndag i det almindelige kirkeår

Jesus Kristus,
universets Konge
Højtid
Præfation
Kristi altomfattende herredømme
= 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.
Med glædens olie har du salvet din Énbårne Søn,
vor Herre Jesus Kristus,
til evig præst og alverdens Konge,
for at han ved at frembære sig selv
som et lydefrit forsoningsoffer på korsets alter
skulle fuldbyrde vor forløsnings mysterier,
lægge al skabningen under sit herredømme
og overgive din vældige majestæt
et evigt og altomfattende rige,
et sandhedens og livets rige,
et hellighedens og nådens rige,
et rige af retfærdighed, kærlighed og fred.
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, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 78.
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Den hellige Eukaristi I
Kristi offer og sakramente
60. Denne præfation bedes i messen skærtorsdag aften; den kan også bedes
på Kristi Legems og Blods fest samt i votivmesser til ære for den hellige
Eukaristi.

= 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 den sande og evige ypperstepræst,
der indstiftede det evige offer.
Som den første frembar han sig selv til dig
som frelsens offergave
og bød os frembære den
til sin ihukommelse.
Ved at spise hans Legeme, der blev ofret for os,
vinder vi styrke.
Ved at drikke hans blod, der blev udgydt for os,
bliver vi renset.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 48.
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Den hellige Eukaristi II
Eukaristiens værdi
61. Denne præfation bedes på Kristi Legems og Blods fest samt under
votivmesser til ære for den hellige Eukaristi.

= 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.
Da han holdt sit sidste måltid med sine apostle,
gav han dem et frelsende minde om korset til evig tid.
Han hengav sig til dig som et lydefrit lam,
et fuldkomment lovprisningsoffer, dig til behag.
Ved dette måltids mysterium helliggør du dine troende,
for at menneskeslægten, der bebor den ene jord,
må oplyses af én tro
og forenes i én og samme kærlighed.
Derfor træder vi frem til dit bord
og modtager det hellige sakramente,
for at vi må gennemtrænges af din nåde
og omdannes efter din Søns himmelske billede.
Dig tilbeder derfor himmel og jord
med en ny sang, som også vi
med hele englenes hærskare istemmer,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 74 (Kristi Legems og Blods fest).
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Den salige Jomfru Maria I
Den hellige Jomfru Marias moderværdighed
62. Denne præfation bedes i messer til ære for Jomfru Maria. Festen benæv
nes som angivet for de enkelte messer.

= 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 priser vi
på festen for (i mindet om)
den salige, altid rene Jomfru Maria ('s ... festens navn).
Overskygget af Helligåndens kraft
har hun undfanget din Énbårne Søn,
og på én gang jomfru og moder
har hun skænket 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 34.
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Den salige Jomfru Maria II
Kirken lovpriser Gud med Marias ord
63. Denne præfation bedes i messer til ære for Jomfru Maria.

= 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
i alle dine helgener
og fremfor alt priser din miskundhed,
idet vi mindes den salige Jomfru Maria
og synger hendes lovsang.
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: lad også vor røst
forenes med dem i fælles jubel,
idet vi siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Apostlene I
Apostlene er hyrder for Guds folk
64. Denne præfation bedes i messer til ære for apostlene, især Peter og
Paulus.

= 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 salige apostle,
for at den må ledes af dem,
som du i din Søns navn
indsatte til at være dens hyrder.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 80.
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Apostlene II
Apostlene er vidner og Kirkens grundvold
65. Denne præfation bedes i messer til ære for apostlene og evangelisterne.

= 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 ladet din Kirke være bygget
på apostlenes grundvold,
for at den her på jorden
bestandig skulle være et tegn på din hellighed
og vidne for alle mennesker om dit himmelske rige.
Derfor lovsynger vi dig
nu og i al evighed
sammen med hele englenes hærskare,
idet vi bekender og siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Helgenerne I
Helgenernes herlighed
66. Denne præfation bedes 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.

= 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Helgenerne II
Helgenernes forbillede og forbøn
67. Denne præfation bedes 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.

= 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De hellige martyrer I
Martyrerne er tegn og forbillede
68. Denne præfation bedes på højtider og fester for martyrer. Den kan også
bruges på deres mindedage.

= 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 salige martyr N. sit blod
og åbenbarede dine underfulde gerninger.
Ved dem udfolder du helt 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De hellige martyrer II
Guds underfulde gerninger i martyrernes sejr
69. Denne præfation bedes på højtider og fester for martyrer. Den kan også
bruges på deres mindedage.

= 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 du forherliges ved dine helgeners lovprisning
og i deres lidelser
er dine vældige gerninger forunderlige:
nådigt skænker du denne brændende tro,
du giver fast udholdenhed
og tildeler sejr i dødens kamp,
ved Kristus, vor Herre.
Derfor synger himmel og jord dig en ny sang
i tilbedelse,
og vi forkynder med hele englenes hær,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Kirkens hellige hyrder
De hellige hyrders nærvær i Kirken
70. Denne præfation bedes på højtider og fester for Kirkens hyrder. Den
kan også bruges på deres mindedage.

= 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 til behag.
Derfor synger vi en lovsang til din pris
med engles og helgeners skare,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De hellige jomfruer og
ordensfolk
Et liv viet til Gud er et tegn på Guds Rige
71. Denne præfation bedes på højtider og fester for hellige jomfruer og
hellige ordensfolk. Den kan også bruges på deres mindedage.

= 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 (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelig præfation I
Alle tings genoprettelse i Kristus
72. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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 behagede det dig at forny alle ting,
og i hans fylde har du ladet os alle få del.
Thi skønt han var i guddomsskikkelse,
fornedrede han sig selv
og stiftede fred for hele verden ved sit blod,
som han udgød på korset.
Derfor blev han ophøjet over al skabningen
og årsag til evig frelse for alle dem,
som er ham lydige.
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 82.
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Almindelig præfation II
Frelsen ved Kristus
73. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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 skabte mennesket i din godhed,
dømte det i din retfærdighed
og forløste det i din miskundhed,
ved 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

PRÆFATIONER	

147

Almindelig præfation III
Lovprisning af Gud for menneskets skabelse og genskabelse
74. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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 elskede Søn skabte du mennesket
og genskabte det i din store godhed.
Derfor tjener hele skabningen dig med rette,
alle de forløste lovpriser dig på værdig måde,
og dine hellige velsigner dig af ét hjerte.
Derfor lovsynger også vi dig med alle engle,
idet vi jublende bekender
og uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelig præfation IV
Lovprisning som Guds gave
75. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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 skønt du ikke har vor lovprisning nødig,
er det dog din gave,
at vi kan vise dig vor taknemmelighed.
For vore lovsange gør dig ikke større,
men er til gavn for vor frelse,
ved Kristus, vor Herre.
Ham bekender himmel og jord,
ham forkynder engle og ærkeengle,
idet de uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Almindelig præfation V
Forkyndelsen af Kristi mysterium
76. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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 kærlighed fejrer vi hans død,
med levende tro bekender vi hans opstandelse,
og med urokkeligt håb ser vi frem
til hans komme i herlighed.
Derfor lovpriser vi dig
med alle helgener og engle,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

150

messens liturgi

Almindelig præfation VI
Frelsens mysterium i Kristus
77. Denne præfation bedes i messer, som ikke har en egen præfation, og
hvor ikke en af kirkeårets præfationer skal bedes.

= 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, hellige Fader,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus:
Han er dit Ord, ved hvem du skabte hele verden.
Ham sendte du os til Frelser og Forløser,
undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria.
Han opfyldte din vilje
og vandt dig et ejendomsfolk,
da han udbredte sine arme på korsets træ
for at bryde dødens lænker og åbenbare opstandelsen.
Derfor forkynder vi din herlighed
med engle og alle helgener,
idet vi med én røst siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 84.
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Helligånden I
Herrens sendelse af Helligånden til Kirken

= 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 steg op over alle Himle
og satte sig ved din højre hånd.
Derfra har han som lovet
sendt Helligånden over dem,
som du skænker barnekår.
Derfor lovsynger vi dig med hengivenhed
nu og i al evighed
sammen med alle englenes hærskare,
idet vi forkynder og siger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 86.
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De afdøde I
Håbet om opstandelsen i Kristus
78. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

= 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 løftet om den kommende udødelighed.
Thi for dine troende, Herre, forandres livet kun,
det berøves dem ikke,
og når denne vor jordiske bolig brydes ned,
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
Sunget præfation side 88.
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De afdøde II
Kristus døde for at give os livet
79. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

= 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De afdøde III
Kristus er frelsen og livet
80. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

= 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 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De afdøde IV
Fra det jordiske liv til den himmelske herlighed
81. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

= 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 løses vi fra syndens lov,
når vi lægges i den jord, hvoraf vi er taget.
På dit vink bliver vi,
der er forløste ved din Søns død,
opvækket til hans opstandelses 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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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De afdøde V
Vor opstandelse gennem Kristi sejr
82. Denne præfation bedes i messer for de afdøde.

= 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 døden er en følge af vor skyld,
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, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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Brudemessen A
Ægtepagtens værdighed

= 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:
Til ægteskabets pagt har du knyttet
enighedens milde åg
og fredens uopløselige bånd,
for at frugtbarhed i den hellige ægtestand
skal øge dine børns tal.
For dit forsyn, Herre, og din nåde
udvirker på uudsigelig måde,
at de børn, der fødes til verdens pryd,
ved genfødelsen i dåben giver Kirken vækst,
ved Kristus, vor Herre.
Ved ham lovsynger vi dig
sammen med engle og alle helgen,
idet vi uden ophør siger (synger):
Sunget præfation side 90.
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Brudemessen C
Ægteskabet som tegn på Guds kærlighed

= 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 har skabt mennesket i din godhed
og hævet det op til så stor en værdighed,
at du i fællesskabet mellem mand og kvinde
har villet give et sandt billede på din kærlighed.
For det menneske, du har skabt af kærlighed,
kalder du uophørligt til at leve efter kærlighedens lov,
for at du kan give det del i din evige kærlighed.
Og ægteskabets hellige sakramente,
der fremtræder som tegn på din kærlighed,
helliggør den menneskelige kærlighed,
ved Kristus, vor Herre.
Ved ham lovsynger vi dig
sammen med engle og alle helgen,
idet vi uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Sunget præfation side 92.
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1. eukaristiske bøn
(Den romerske Canon)

Sungen version findes på side 235.
83.

=
+
=
+
=
+

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.

Så følger i overensstemmelse med rubrikkerne præfationen, der afsluttes
med:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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HC 84. Med udbredte hænder siger præsten:

D

ig mildeste Fader,
bønfalder vi da ydmygt
ved Jesus Kristus, din Søn, vor Herre,

Han samler hænderne og siger:

at du vil modtage
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

og velsigne  disse frembårne lydefri gaver,
som vi ofrer til dig.
Han fortsætter med udbredte hænder:

Vi frembærer dem først og fremmest
for din hellige katolske Kirke,
at du nådigt vil bevare den i fred og enhed
på hele jordens kreds,
værne og lede den tillige med din tjener, vor pave N.,
vor biskop N. *
og alle de andre rettroende vogtere
af den katolske og apostoliske tro.
1.K 85. Ihukommelsen af de levende.

Ihukom, Herre, dine tjenere og tjenerinder N. og N.
Præsten samler hænderne og beder et øjeblik for dem, han ønsker at bede for.
Dernæst fortsætter han med udbredte hænder:

Ihukom også alle, som er her til stede.
Du kender deres tro og ser deres gudsfrygt.
De frembærer dette lovprisningsoffer
for sig selv og deres kære,
for deres sjæles forløsning,
deres håb om frelse og velfærd,
og de frembærer deres bøn til dig,
du evige, levende og sande Gud.
* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle
retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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2.K 86. Ihukommelse af de hellige.

 se særlige indskud herunder

Sammen med hele Kirken
mindes vi med ærefrygt
vor Guds og Herres Jesu Kristi moder, Jomfru Maria,
† men også den hellige Josef, hendes brudgom,
dine hellige apostle og martyrer
Peter, Paulus og Andreas,
(Jakob og Johannes,
Tomas og Jakob,
Filip og Bartolomæus,
Mattæus, Simon og Taddæus.
Linus, Kletus, Klemens, Xystus,
Kornelius og Cyprian,
Laurentius og Krysogonus,
Johannes og Paulus,
Kosmas og Damian)
og alle dine helgen.
Forund os ved deres fortjenester og forbøn,
at vi i alle ting må værnes ved din beskyttelse.
(Ved Kristus, vor Herre. Amen.)

Særlige indskud

Herrens fødsel samt juleugen
Sammen med hele Kirken
fejrer vi denne hellige nat (dag),
da den salige, altid rene Jomfru Maria
fødte Frelseren til verden.
Med ærefrygt mindes vi hende,
vor Guds og Herres Jesu Kristi moder, Jomfru Maria, †
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Herrens åbenbarelse
Sammen med hele Kirken
fejrer vi denne hellige dag,
da din Énbårne Søn,
fra evighed din lige i guddomsherlighed,
åbenbarede sig for os i vor menneskenatur,
og vi mindes med ærefrygt
vor Guds og Herres Jesu Kristi moder, Jomfru Maria, †

Fra påskevigilien
til og med 2. søndag i påsken
Sammen med hele Kirken
fejrer vi denne hellige nat (dag),
da vor Herre Jesus Kristus stod op af døde,
og vi mindes med ærefrygt hans hellige moder,
Jomfru Maria, †

Kristi himmelfart
Sammen med hele Kirken
fejrer vi denne hellige dag,
da din Énbårne Søn, vor Herre Jesus Kristus,
forenet med os i vor menneskenatur,
blev ophøjet til din højre side,
og vi mindes med ærefrygt hans hellige moder,
Jomfru Maria, †

Pinsedag
Sammen med hele Kirken
fejrer vi denne hellige pinsedag,
da Helligånden viste sig over apostlene
som tunger af ild,
og vi mindes med ærefrygt
vor Guds og Herres Jesu Kristi moder, Jomfru Maria, †
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HC 87. Med udbredte hænder siger præsten:

Dette er det offer, som vi, dine tjenere,
og hele dit hellige folk frembærer for dig.
Tag imod det i nåde.
Lad vore dage henrinde i din fred.
Udfri os af den evige fortabelse
og byd, at vi må tælles blandt dine udvalgte.
Præsten samler hænderne.

(Ved Kristus, vor Herre. Amen.)

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsken
Dette er det offer, som vi, dine tjenere,
og hele dit hellige folk frembærer for dig.
Tag imod det i nåde
- særlig for dem,
som du har genfødt af vand og Helligånd
og givet syndernes forladelse.
Lad vore dage henrinde i din fred.
Udfri os af den evige fortabelse
og byd, at vi må tælles blandt dine udvalgte.
Præsten samler hænderne.

(Ved Kristus, vor Herre. Amen.)

AK 88. Præsten holder hænderne udstrakt over offergaverne og siger:

Vi beder dig, Gud, velsign denne gave
og gør den til et fuldgyldigt offer,
frembåret i ånd og sandhed,
dig til behag,
at den til vor frelse må blive din højtelskede Søns,
vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod.
Præsten samler hænderne.
89. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
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Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret
og fortsætter:

tog han brødet i sine hellige og ærværdige hænder,
Præsten ser op mod Himlen:

løftede sine øjne mod Himlen
til dig, Gud, sin almægtige Fader,
fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen,
brød det,
rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
90. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

denne dyrebare kalk
i sine hellige og ærværdige hænder,
fremsagde atter takkebønnen og udtalte velsignelsen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
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HC 91. Derefter siger han:
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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Pæsten siger:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
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AK 92. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor ihukommer vi, Herre,
vi dine tjenere
og hele dit hellige folk,
din Søns, vor Herre Jesu Kristi
salige lidelse,
hans opstandelse fra de døde
og hans herlige himmelfart
og frembærer for din ophøjede guddomsvælde,
hvad vi selv fik i gave af dig:
et rent
og helligt
og lydefrit offer,
det evige livs hellige brød
og den evige frelses kalk.
AK 93. Se

med mildt og nådigt blik
til disse gaver
og modtag dem,
som du nådigt tog imod
din tjeners, den retfærdige Abels gaver,
vor stamfader Abrahams offer
og det hellige, lydefri offer,
som din ypperstepræst Melkisedek frembar for dig.

AK 94. Bøjet og med samlede hænder fortsætter præsten:

Vi beder dig ydmygt, almægtige Gud:
Byd, at dette offer
ved din hellige engels hænder
må frembæres på dit himmelske alter
for din guddoms majestæt,
at enhver af os, som fra dette alter
modtager din Søns højhellige Legeme og Blod,
Præsten retter sig op, betegner sig med korsets tegn og siger:

må fyldes med al himmelsk velsignelse og nåde.
Han samler hænderne.

(Ved Kristus, vor Herre. Amen.)
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3.K 95. Ihukommelse af de døde. Med udbredte hænder siger præsten:

Ihukom, Herre,
også dine tjenere og tjenerinder N. og N.,
som er gået forud for os beseglet med troens tegn
og sover fredens søvn.
Præsten samler hænderne og beder et øjeblik for dem, han ønsker at bede for.
Dernæst fortsætter han med udbredte hænder:

Herre, skænk dem og alle, som hviler i Kristus,
vederkvægelsens, lysets og fredens bolig.
Han samler hænderne.

(Ved Kristus, vor Herre. Amen.)
4.K 96. Med højre hånd slår han sig for brystet og siger:

Også os syndere, dine tjenere,
og med udbredte hænder fortsætter han:

som sætter vor lid til din barmhjertigheds fylde,
skænke du nådigt del
i samfundet med dine hellige apostle og martyrer,
med Johannes Døberen, Stefan,
Mattias og Barnabas,
(Ignatius, Alexander,
Marcellinus og Peter,
Felicitas og Perpetua,
Agathe, Lucia,
Agnes, Cæcilia, Anastasia)
og alle dine helgen.
Lad os optages iblandt dem,
derom beder vi dig,
som ikke dømmer efter fortjeneste,
men rigeligt skænker tilgivelse.
Han samler hænderne

Ved Kristus, vor Herre.
HC 97. Og fortsætter:

Ved hvem du altid skaber, helliggør, levendegør, velsigner
og skænker os alle goder.
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HC/AK 98. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+
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Eller:
Melodi III

=

+
HC/AK

eller

+

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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2. eukaristiske bøn
99. Selvom denne eukaristiske bøn har egen præfation, kan den dog bedes
med andre præfationer især med dem, der mere udførligt fremlægger frelsesmysteriet, f.eks. de »almindelige« præfationer.
Sungen version findes på side 255.

=
+
=
+
=
+

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.

S

andelig, det er værdigt og ret,
rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig, hellige Fader,
ved din elskede Søn, Jesus Kristus:
Han er dit Ord, ved hvem du skabte verden.
Ham sendte du os til Frelser og Forløser,
undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria.
Han opfyldte din vilje
og vandt dig et ejendomsfolk,
da han udbredte sine arme på korsets træ
for at bryde dødens lænker
og åbenbare opstandelsen.
Med engle og alle helgen
bekender vi derfor med jubel din herlighed og siger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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HC 100. Med udbredte hænder siger præsten:

Herre, du er i sandhed hellig,
du er al helligheds kilde.
AK 101. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Derfor beder vi dig:
Helliggør med din Ånd disse gaver,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

at de til vor frelse må blive
vor Herre Jesu Kristi Legeme og  Blod.
Han samler hænderne.
102. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.

For i den nat, da han blev forrådt
og frivilligt gik ind til sin lidelse,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret
og fortsætter:

tog han brødet, fremsagde takkebønnen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
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103. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
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HC 104. Derefter siger han:
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.

Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.

Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.

180
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AK 105. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor fejrer vi, Fader,
mindet om din Søns død og opstandelse
og frembærer for dig livets brød og frelsens kalk.
Vi takker dig, at du lader os
stå for dit ansigt og tjene dig.
Ydmygt beder vi dig:
Lad os, som har del i Kristi Legeme og Blod,
af Helligånden blive samlet til ét.
1.K

Herre, se i nåde til din Kirke,
som er udbredt over hele jorden.
Lad den vokse til din kærligheds fylde
i fællesskab med vor pave N., vor biskop N. *
og alle præster og diakoner.
I messer for de afdøde kan man tilføje:

2.K

Se også hen til vor broder (søster) N.,
som du har kaldt til dig fra denne verden.
Giv, at han (hun), som i dåben fik del i din Søns død,
også må få del i hans opstandelse.

2.K

Se også nådigt til vore brødre og søstre,
som er sovet ind i håbet om opstandelsen,
og til alle, som er gået bort i din barmhjertighed,
og lad dem skue dit ansigts lys.
Vi beder dig: Forbarm dig over os alle.
Lad os få del i det evige livs fællesskab
sammen med den hellige Guds moder, Jomfru Maria,
med apostlene og alle helgen,
som tiderne igennem har levet efter din vilje.
Forund os sammen med dem
at forkynde din herlighed med vor lovsang.
Præsten samler hænderne.

Ved din Søn, Jesus Kristus.
* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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HC/AK 106. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller Melodi III  s. 182.
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Eller:
Melodi III

=

+
HC/AK

eller

+

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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3. eukaristiske bøn

Sungen version findes på side 263.
107.

=
+
=
+
=
+

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.

Så følger i overensstemmelse med rubrikkerne præfationen, der afsluttes med:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

HC 108. Med udbredte hænder siger præsten:

H

erre, du er i sandhed hellig,
og det er med rette, at alle dine skabninger priser dig.
For ved din Søn, vor Herre Jesus Kristus,
og ved Helligåndens kraft
giver du liv og hellighed til alle ting.
Aldrig hører du op med at samle dig et folk,
som fra solens opgang til dens nedgang
kan frembære det rene offer dit navn til ære.
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AK 109. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Så beder vi da ydmygt, Herre,
at du ved din Ånd
vil hellige disse gaver, som vi frembærer for dig.
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

Gør dem til din Søns,
vor Herre Jesu Kristi Legeme og  Blod,
Han samler hænderne.

han, som bød os fejre dette mysterium.

110. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.

For i den nat, da han blev forrådt,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog han brødet,
fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
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111. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
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HC 112. Derefter siger han:
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller
Melodi III

=

+
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Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme
i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.

188
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AK 113. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor fejrer vi, Fader,
mindet om din Søns frelsebringende lidelse,
hans underfulde opstandelse
og himmelfart,
og mens vi forventer hans genkomst,
bringer vi dig med tak
dette levende og hellige offer.
AK

Vi beder dig:
Tag nådigt imod din Kirkes gave,
og se i den det offer,
som du tog imod til forsoning.
Lad os, som skal mættes med din Søns Legeme og Blod,
opfyldes af hans hellige Ånd
og blive ét legeme og én ånd i Kristus.

1.K

Lad os for evigt tilhøre dig ved din Søn.
Giv os arvelod med dine udvalgte,
den hellige Guds Moder, Jomfru Maria,
dine hellige apostle og martyrer,
(den hellige N: dagens helgen eller stedets værnehelgen)
og alle dine helgen.
Ved deres forbøn
håber vi tillidsfuldt på din hjælp.

2.K

Herre, lad dette forsoningsoffer
blive til fred og frelse for verden.
Våg over din Kirke på dens pilgrimsgang på jorden.
Styrk den i tro og kærlighed
i fællesskab med din tjener, vor pave N., vor biskop N.,*
alle biskopper, alle præster og diakoner,
ja, hele dit ejendomsfolk.
Vis dig nådig mod den menighed (disse troende),
som du her har samlet om dig.
Kærlige Fader, vi beder dig:
Foren dine børn, som er spredt over hele jorden.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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† Vi beder dig for vore afdøde brødre og søstre,
for alle, som er gået bort herfra i din fred:
Før dem nådigt ind i dit rige,
hvor også vi håber
engang sammen med dem
evigt at frydes over din herlighed.
Præsten samler hænderne.

Ved Kristus, vor Herre,
ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver.
 Der fortsættes med nr. 114,  s. 190

115. I en messe for afdøde kan man bede:

† Tænk på vor broder (søster) N.,
som du (i dag) har kaldt fra denne verden.
Giv, at han (hun), som i dåben fik del i din Søns død,
også må få del i hans opstandelse,
den dag han kalder de døde af gravene,
og vort fornedrelseslegeme skal omformes
til lighed med hans legemes strålende klarhed.
Vi beder for alle vore brødre og søstre og for alle,
som er gået bort herfra i din fred.
Før dem nådigt ind i dit rige,
hvor også vi håber engang at frydes
ved synet af din herlighed,
og idet vi skuer dig, vor Gud, som du er
- ansigt til ansigt,
vil vi blive dig lig i al evighed
og lovprise dig uden ophør.
Præsten samler hænderne.

Ved Kristus, vor Herre,
ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver. †

messens liturgi

190

HC/AK 114. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+
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Melodi III

=

+
HC/AK

eller

+

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien,  s. 200.
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4. eukaristiske bøn
116. Præfationen til denne eukaristiske bøn må ikke udskiftes med nogen
anden, da den er en strukturel del af bønnen, som er en opsummering af
frelseshistorien.
Sungen version findes på side 272.

=
+
=
+
=
+

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.

S

andelig, det er værdigt at takke dig, hellige Fader;
det er ret og rigtigt at prise din herlighed,
for du alene er den levende og sande Gud:
Du var til, før verdens grundvold blev lagt,
og du forbliver til evig tid den samme,
du, som bor i et utilgængeligt lys.
Du alene er god, du alene er livets kilde,
du, som skabte alle ting
for at fylde dem med velsignelse
og glæde dem ved dit lys.
Derfor står talløse engleskarer foran dig
og tjener dig dag og nat.
De skuer dit ansigts herlighed
og priser dig uden ophør.
Sammen med dem og på al skabningens vegne
lover vi dit navn og siger (synger) med jubel:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.

4. EUKARISTISKE BØN	

HC 117. Med udbredte hænder siger præsten:

Hellige Fader, vi bekender, at du er stor.
Alle dine gerninger har du gjort i visdom og kærlighed.
Du dannede mennesket i dit billede
og satte det over verden som skabningens herre
for at tjene dig, sin Skaber.
Men mennesket mistede dit venskab,
da det i ulydighed vendte dig ryggen.
Dog gav du det ikke i dødens vold,
thi barmhjertigt hjalp du den faldne slægt
til at søge og finde dig.
Gang på gang sluttede du pagt med menneskene
og sendte profeter med bud om en kommende frelse.
Hellige Fader,
så højt elskede du verden,
at du i tidens fylde
sendte din Søn, din Énbårne, som vor Frelser.
Undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria
fremtrådte han som menneske,
prøvet i alt, dog ikke i synd.
Han kom med glædesbud:
om frelse for fattige,
om løsladelse for fanger,
om glæde for sønderbrudte hjerter.
Men for helt at opfylde din frelsesplan
gav han sig hen i døden,
og ved sin opstandelse knuste han døden
og fornyede livet.
Vi skal nu ikke længere leve for os selv,
men for ham, som døde og opstod for os,
og derfor sendte han fra dig Helligånden
sin førstegave til de troende
til at fuldbyrde din gerning i verden
og føre dem frem til helligheds fylde.
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AK 118. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han siger:

Derfor beder vi dig, Herre:
Lad din Ånd hellige disse gaver,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

at de må blive vor Herre Jesu Kristi
Legeme og  Blod,
Han samler hænderne.

til at fejre det store mysterium,
han efterlod os som sin evige pagt.
119. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.

Da timen var kommet, hellige Fader,
da du ville herliggøre ham og som han havde elsket sine, der var i verden,
elskede han dem til det sidste holdt han måltid med dem,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog brødet, udtalte velsignelsen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
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120. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fyldt med vintræets frugt,
fremsagde takkebønnen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.

HC 121. Derefter siger han:
Melodi I

=

+

Eller Melodi II, Melodi III  s. 196
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Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+

Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

4. EUKARISTISKE BØN	
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Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
AK 122. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor mindes vi, Fader, i dag vor forløsning,
vi ihukommer Kristi død og nedfart til dødsriget,
vi bekender hans opstandelse og himmelfart.
Han sidder nu ved din højre hånd,
og mens vi forventer hans herlige genkomst,
frembærer vi indtil tidernes ende hans Legeme og Blod,
et dig velbehageligt offer til frelse for verden.
Herre,
du har selv beredt denne gave for din Kirke.
Se derfor i godhed til alle,
som får del i dette brød og denne kalk.
Lad din Helligånd samle dem til ét legeme,
en levende, fuldkommen offergave i Kristus
til lov og pris for din herlighed.
1.K

Så tænk da, Herre, på alle dem,
for hvem vi frembærer dette offer:
din tjener, vor pave N., vor biskop N.*
og alle din Kirkes biskopper, præster og diakoner,
dem, som her frembærer offeret,
de her forsamlede troende,
hele dit folk på jorden
og alle, som søger dig af oprigtigt hjerte.
Tænk også på dem,
som gik bort i Kristi fred,
på alle døde,
hvis tro du alene kender.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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2.K

Milde Fader, vi beder dig:
Giv os, dine børn, arvelod i Himlen
sammen med den hellige Gudsmoder, Jomfru Maria,
med dine apostle og alle helgen,
så at vi med al skabningen,
friet fra synd og død,
kan prise din herlighed i dit rige.
Ved Kristus, vor Herre,
Præsten samler hænderne.

ved hvem du skænker verden alle dine gode gaver.

HC/AK 123. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+

4. EUKARISTISKE BØN	

eller
Melodi II

=

+
eller
Melodi III

=

+
HC/AK

eller

+

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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Kommunion
124. Når præsten atter har stillet kalk og patene på alteret, siger han med
samlede hænder:
(Sungne versioner: Melodi I  s. 202 og Melodi II  s. 204 , eller Melodi III 
s. 286, Melodi IV  s. 288.)

Lad os bede den bøn, Herren har lært os,
og som Guds børn med frimodighed sige:
Eller:

Til frelse har Herren lært os at bede
og givet os lov til at sige:
Eller:

Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os:
Fader vor, du som er i himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje som i Himlen, så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
125. Med udbredte hænder beder præsten alene:

Ja, frels os, beder vi dig, Herre,
fra alt, hvad der er ondt,
og giv os fred i vore dage.
Fri os ved din miskundhed fra synd
og gør os trygge i alle trængsler,
i forventning om det salige håb,
vor Frelsers Jesu Kristi komme.
Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:

Thi dit er riget og magten og æren i evighed.
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126. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:

Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din kirkes tro
og før den efter din vilje
til fuldkommen enhed og fred.
Han samler hænderne.

Du som lever og råder fra evighed til evighed.
Menigheden svarer:

Amen.

127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud, og samler
dem igen mens han siger:

Herrens fred være altid med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
128. Diakonen eller præsten kan derefter tilføje:

Lad os ønske hverandre fred.
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab
og næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.

129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille
stykke deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk,
blive os til evigt liv.

Herunder siges (synges) Agnus Dei  s. 206.
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Melodi I

=
+

125. Med udbredte hænder beder præsten alene:

+

Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:

+

KOMMUNION	

203

126. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:

=

+
127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud, samler dem
igen og siger:

=
+

=
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab
og næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.
129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille
stykke deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk, blive os til evigt liv.
Herunder siges (synges) Agnus Dei  s. 206.
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Eller Melodi II:

=
+

125. Med udbredte hænder beder præsten alene:

+

Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:

+
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=

Menigheden svarer:

+
127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud, samler dem
igen og siger:

=
+
128. Diakonen eller præsten kan derefter eventuelt sige:

Lad os ønske hverandre fred.
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab
og næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.
129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille
stykke deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk,
blive os til evigt liv.
(Eller Melodi III  s. 286 eller Melodi IV  s. 288.)
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130. Herunder synges eller siges:

Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
giv os fred.
Disse påkaldelser kan gentages, så længe brødsbrydelsen varer. Der afsluttes altid med: Giv os fred.
131. Med samlede hænder beder præsten stille for sig selv:

Herre Jesus Kristus, den levende Guds Søn,
efter Faderens vilje
og ved Helligåndens medvirken
har du ved din død skænket verden livet.
Frels mig ved dette dit hellige Legeme og Blod
fra alle mine synder og fra alt, hvad der er ondt.
Lad mig altid holde fast ved dine bud
og aldrig skilles fra dig.
Eller:

Herre Jesus Kristus,
når jeg modtager dit Legeme og Blod,
lad det da ikke blive mig til dom og fortabelse,
men for din kærligheds skyld
til styrke og lægedom.
132. Præsten gør knæbøjning, tager hostien i hånden og holder den løftet
noget over patenen eller kalken. Vendt mod menigheden siger han med høj
røst:

Se det Guds Lam, som borttager verdens synd.
Salige er de, som er indbudt til Lammets bord.
Sammen med menigheden tilføjer han én gang:

Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,
så bliver min sjæl helbredt.

KOMMUNION	
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133. Vendt mod alteret siger præsten stille for sig selv:

Kristi Legeme bevare mig til det evige liv.
Og modtager med ærbødighed Kristi Legeme.
Derefter tager han kalken og siger stille for sig selv.

Kristi Blod bevare mig til det evige liv.
Og modtager med ærbødighed Kristi Blod.
134. Derefter tager han patenen eller ciboriet og går hen til dem, der skal
modtage den hellige kommunion. Han holder hostien løftet lidt foran hver
enkelt og siger:

Kristi Legeme.
Kommunikanten svarer:

Amen.
Og modtager kommunionen.
Diakonen bærer sig ad på samme måde, hvis han uddeler kommunionen.
135. Hvis den hellige kommunion uddeles under begge skikkelser, overholdes de særlige forskrifter herfor.
136. Mens præsten modtager Kristi Legeme, påbegyndes kommuni
onssalmen.
137. Efter kommunionsuddelingen renser præsten, diakonen eller en akolyt
patenen over kalken og derefter kalken selv.
Under renselsen af alterkarrene beder præsten stille for sig selv:

Herre, lad os med et rent hjerte modtage det,
som vi har nydt med munden,
og lad denne jordiske føde blive os til lægemiddel
for det evige liv.
138. Præsten kan gå tilbage til præstesædet. Man kan enten bede en tid for
sig selv eller synge en takkesalme.
139. Enten fra alteret eller fra præstesædet siger præsten derefter med
samlede hænder og vendt mod menigheden:

Lad os bede.
Alle beder et øjeblik i stilhed sammen med præsten - medmindre dette er
sket lige efter kommunionen. Derefter siger præsten med udbredte arme
den afsluttende bøn. Menigheden giver sin tilslutning ved at svare:

Amen.
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Messens Afslutning
140. På dette tidspunkt kan man give menigheden korte, nødvendige med
delelser.
141. Derpå følger bortsendelsen. Vendt mod menigheden siger præsten
med udbredte hænder:
Melodi I

=

=

+
Eller:
Melodi II

=

=

+
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Eller:
Melodi III

=

=

+
Præsten siger:

Herren være med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
Præsten velsigner menigheden med ordene:

Den almægtige Gud,
Fader, Søn  og Helligånd,
velsigne jer.
Menigheden svarer:

Amen.

Eller:

Herren velsigne dig og bevare dig.
+ Amen.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
+ Amen.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
+ Amen.
Den almægtige Gud,
Fader, Søn  og Helligånd,
velsigne jer.
+ Amen.
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142. På visse dage og ved særlige lejligheder kan man i overensstemmelse
med rubrikkerne i stedet for denne velsignelse bruge en anden mere højtidelig velsignelse(  s. 213ff), eller man kan bede en bøn over folket (  s. 227ff).
143. I pontifikalmessen modtager celebranten mitraen og siger med udbredte hænder:
Celebranten siger:

=
Alle svarer:

+
Celebranten siger:

=
Alle svarer:

=
Celebranten siger:

=
Alle svarer:

+
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Har celebranten ret til stav, modtager han den og siger derefter:

=







Alle:

+

144. Vendt mod menigheden siger diakonen, eller præsten, med samlede
hænder:
Melodi I

=

+

Melodi II

=

+

Gå bort med Kristi fred.
Menigheden svarer:

Gud ske tak og lov!
Eller (fra påskevigilien til 2. søndag i påsken samt pinsedag):

=
+
Celebranten siger:

Gå bort med Kristi fred, halleluja, halleluja.
Menigheden svarer:

Gud ske tak og lov, halleluja, halleluja.
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145. Derefter kysser præsten som sædvanlig alteret i ærbødighed, ligesom
ved messens begyndelse. Sammen med ministranterne gør han en dyb
bøjning og forlader koret.
146. Skulle en liturgisk handling finde sted umiddelbart efter messen,
udelades bortsendelsesceremonien.
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Velsignelser ved messens
afslutning
og Bønner over Folket
Højtidelige velsignelser
Følgende velsignelser kan frit anvendes af præsten ved slutningen af messen,
ordets gudstjeneste, tidebønnen eller sakramenternes fejring.
Diakonen eller, hvis der mangler 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 Énbårne 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.
+ Amen.
Han gøre jer, medens I lever her på jorden,
standhaftige i troen,
glade i håbet
og virksomme i kærligheden.
+ 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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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2. Herrens fødsel
Måtte den uendelig gode Gud,
som ved sin Søns menneskevordelse
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.
+ 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.
+ 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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.

velsignelser

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.
+ Amen.
Han værne jeres tros renhed,
skænke jer udholdenhed i håbet
og en kærlighed, som er standhaftig,
med hellig tålmodighed indtil det sidste.
+ Amen.
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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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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.
+ 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.
+ 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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
5. Herrens lidelse
Måtte Gud, barmhjertighedens Fader,
som ved sin Énbårnes lidelse
har skænket jer et forbillede på kærlighed,
lade jer ved tjeneste for Gud og mennesker
opnå hans velsignelses ufattelige gave.
+ Amen.

velsignelser

217

Han lade jer modtage det evige livs gave af ham,
ved hvis død her i tiden
I efter jeres tro skal undslippe den evige død.
+ Amen.
Måtte I få del i hans opstandelse,
hvis forbillede på ydmyghed I følger.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
6. Påsketiden
Gud, som ved sin Énbårnes opstandelse
nådigt har skænket jer
forløsningens og barnekårets gave,
lade jer fyldes af glæde over hans velsignelse.
+ 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.
+ Amen.
Måtte I ved et retsindigt liv her på jorden
forenes i det himmelske fædreland med ham,
som I allerede ved troen er opstandne med i dåben.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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7. Kristi himmelfart
Den almægtige Guds,
hvis Énbårne 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.
+ 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.
+ Amen.
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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
8. 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 Åndens rige gaver
i al evighed.
+ 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.
+ Amen.

velsignelser

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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
9. Det almindelige kirkeår, I
Herren velsigne dig og bevare dig.
+ Amen.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
+ Amen.
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
10. Det almindelige kirkeår, II
Guds fred, som overgår al forstand,
bevare jeres hjerter og jeres tanker
i kendskab og kærlighed til Gud og til hans Søn,
vor Herre Jesus Kristus.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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11. Det almindelige kirkeår, III
Den almægtige Gud velsigne jer i sin nåde
og fylde jer med indsigt i frelsens visdom.
+ Amen.
Han styrke jer altid ved troens vidnesbyrd
og gøre jer udholdende i gode gerninger.
+ Amen.
Han vende jeres skridt mod sig
og vise jer fredens og kærlighedens vej.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
12. Det almindelige kirkeår, IV
Al trøstens Gud lade jeres dage henrinde i fred
og skænke jer sin velsignelses gaver.
+ Amen.
Han fri jer altid af enhver trængsel
og grundfæste jeres hjerter i sin kærlighed.
+ Amen.
Måtte I, rige på troens, håbets og kærlighedens gaver,
leve virksomme i gerning hele dette liv
og lykkelige kunne nå til det evige.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.

velsignelser

13. Det almindelige kirkeår, V
Den almægtige Gud fri jer nådigt fra al modgang
og lade sin velsignelses gaver komme over jer.
+ Amen.
Han gøre jeres hjerter lydhøre for sit ord,
så at de kan fyldes af evig glæde.
+ Amen.
Måtte I ved erkendelsen 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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
14. Det almindelige kirkeår, VI
Gud velsigne jer med al den himmelske velsignelse
og gøre jer altid hellige og rene for sit åsyn.
Han skænke jer sin herligheds rigdomme i overflod,
oplære jer med sandhedens ord,
danne jer ved frelsens Evangelium
og lade jer bestandig være rige på næstekærlighed.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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II. Helgenfester
15. Den salige Jomfru Maria
Gud, som i sin godhed ville forløse menneskeslægten
ved den salige Jomfru Marias Søn,
skænke jer nådigt sin velsignelse i rigt mål.
+ Amen.
Måtte I altid og overalt mærke hendes beskyttelse,
ved hvem I har opnået at modtage livets ophav.
+ 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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.

velsignelser

16. Peter og Paulus
Den almægtige Gud velsigne jer,
han som til frelse
har givet jer en fast grundvold
i den salige Peters bekendelse
og ved den grundfæstet jer i Kirkens urokkelige tro.
+ Amen.
Måtte han, som har undervist jer
ved den salige Paulus’ utrættelige forkyndelse,
lære jer ved hans eksempel
altid at vinde brødre for Kristus.
+ Amen.
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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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17. Apostlene
Gud, som har ladet jer bygge på apostlenes grundvold,
velsigne jer i sin nåde
ved de salige apostle n. og n.'s (den salige apostel n.'s)
herlige fortjenester og forbøn.
+ Amen.
Han, som har villet skænke jer apostlene
som lærere og forbilleder,
gøre jer til vidner om sandheden for alle folk
på deres forbøn.
+ Amen.
Måtte I kunne opnå jeres arv
i det evige fædreland
på forbøn af dem,
ved hvis lære I er blevet grundfæstet i troen.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
18. Alle helgener
Gud, som er de helliges herlighed og jubel,
velsigne jer med en evig velsignelse,
som skænker jer at styrkes med særlig kraft.
+ 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.
+ Amen.

Bønner over folket

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.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.

III. Andre velsignelser
19. Kirkeindvielse
Gud, der er Herre over himmel og jord,
har i dag forenet jer til indvielsen af dette hus.
Han lade jer få sin himmelske velsignelse
i rigt mål.
+ Amen.
Han, der har villet samle
alle sine adsplittede børn i sin Søn,
give jer at blive sit tempel
og Helligåndens bolig.
+ Amen.
Måtte I lykkeligt rensede for al synd
kunne have Gud boende i jer
og få den evige salighed som arv
sammen med alle helgen.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens „ og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.
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20. De afdøde
Måtte al trøstens Gud,
som i sin usigelige godhed har skabt mennesket
og ved sin Énbårnes opstandelse
givet de troende opstandelsens håb,
skænke jer sin velsignelse.
+ Amen.
Han skænke os, som er i live, syndernes forladelse,
og alle de døde lysets og fredens bolig.
+ Amen.
Måtte vi alle i evighed leve lykkeligt med Kristus,
som vi i sandhed tror er opstået fra de døde.
+ Amen.
Den almægtige Guds,
Faderens og Sønnens  og Helligåndens velsignelse
komme over jer og blive altid hos jer.
+ Amen.

Bønner over folket
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Bønner over Folket
Følgende bønner kan frit anvendes af præsten ved slutningen af messen,
ordets gudstjeneste, tidebønnen eller sakramenternes fejring.
Diakonen eller, hvis der mangler 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 Guds, Faderens og
Sønnens  og Helligåndens velsignelse komme over jer og blive altid hos
jer. + 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, vi beder dig give det kristne folk
troens indsigt
og kærlighed til Himlens gave,
som det modtager.
Ved Kristus, vor Herre.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
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6.	Skænk nådigt, Herre, tilgivelse og fred
til dine troende,
så at de må fries fra al modgang
og tjene dig med ubekymret hjerte.
Ved Kristus, vor Herre.
7. 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.
8.	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.
9.	Gud, lad dine børn altid med glæde
fejre deres frelses mysterier
og få del i forløsningens frugter til evig tid.
Ved Kristus, vor Herre.
10. 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.
11. Vogt, Herre, din familie med uophørlig kærlighed,
så at den under din beskyttelse
må være fri for al modgang
og dit navn hengiven i gode gerninger.
Ved Kristus, vor Herre.
12. Herre, rens dine troende både på legeme og sjæl,
så at de ledet af din Ånd
må kunne undgå syndig lyst
og altid fyldes af din glæde.
Ved Kristus, vor Herre.

Bønner over folket

13. Herre,
lad dine troende kende din hellige velsignelses kraft,
som skænker alle Åndens vækst i deres hjerter,
så at de i alt, hvad de gør,
må styrkes ved din kærligheds magt.
Ved Kristus, vor Herre.
14. Herre, de troendes hjerter, der er dig hengivne,
beder om din hjælp.
For uden dig kan de intet fuldføre, som er ret.
	Skænk din barmhjertighed,
så at de må fatte, hvad der er rigtigt,
og indse alt, hvad der vi gavne dem.
Ved Kristus, vor Herre.
15. Herre, il til hjælp for dit troende folk,
som bønfalder dig.
	Giv den menneskelige skrøbelighed styrke,
så at dit folk må være dig oprigtigt hengivent
og glædes ved dine frelsesmidler
både i det nærværende og det kommende liv.
Ved Kristus, vor Herre.
16.	Se nådigt, Herre, til din familie
og skænk den din bestandige kærlighed.
	Uden din miskundhed kan den slet intet udrette,
som er dig værdigt.
Lad den ved din nåde opnå
at opfylde dine frelsende bud.
Ved Kristus, vor Herre.
17. Herre, lad din himmelske nåde
komme over dine troende i rigt mål.
	Giv, at de med mund, sjæl og liv må prise dig.
Måtte alt, hvad vi lever, være dit,
fordi alt, hvad vi er, gives os af dig.
Ved Kristus, vor Herre.
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18. Herre, oplær dit folk med dine himmelske bud,
så at det må undgå alt ondt og søge alt godt.
	Giv de således i stedet for din vrede
bestandig at opnå din barmhjertighed.
Ved Kristus, vor Herre.
19. Herre, vær med dem, der bønfalder dig,
og bevar nådigt dem,
der sætter deres håb til din barmhjertighed.
Lad dem forblive tro i et helligt liv,
have det daglige brød her i tiden
og blive arvinger til din forjættelse i al evighed.
Ved Kristus, vor Herre.
20. Herre, giv i din kærlighed nåde til dit bedende folk,
så at det skabt af dig også må genfødes af dig
og frelses for bestandig ved din almagt
Ved Kristus, vor Herre.
21. Herre, lad dit troende folk
gøre fremskridt under din kærlige vejledning
og i helbredende anger taknemmeligt leve efter dine bud
og tage imod dine forjættelser.
Ved Kristus, vor Herre.
22. Herre, lad dit hengivne folks skrøbelighed
kalde på din kærlighed
og dets tillidsfulde bøn opnå din barmhjertighed.
	Giv det at modtage din rige tilgivelse
som det ikke kan forvente ved sine fortjenester.
Ved Kristus, vor Herre.
23.	Udstræk Herre, din vældes højre til forsvar for dine børn.
Lad dem lydige mod din faderlige vilje
blive værnet for bestandig ved din kærlige beskyttelse.
Ved Kristus, vor Herre.
24.	Se, Herre, til din bedende familie
og send den hjælp, når den bønfalder dig ydmygt,
så at den må styrkes ved frelsens midler
og være udholdende i bekendelsen af dit navn.
Ved Kristus, vor Herre.
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25. Herre, bevar din familie
og giv den nådigt din rige barmhjertighed
så at den må vokse ved dine himmelske bud og gaver.
Ved Kristus, vor Herre.
26. Herre, lad dit troende folk, som din højre har oprejst,
med glæde gøre fremskridt i det kristne liv
og frydes både ved de nærværende og kommende goder.
Ved Kristus, vor Herre.
På helgenfester
27. Herre, dine helgener er lemmer
på din Søns mystiske legeme,
giv dit kristne folk at juble over deres herliggørelse.
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.
28. 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.

Sungne

eukaristiske bønner

1. Eukaristiske bøn, 235
2. Eukaristiske bøn, 255
3. Eukaristiske bøn, 263
4. Eukaristiske bøn, 272

1. EUKARISTISKE BØN	

235

1. eukaristiske bøn
(Den romerske Canon)
Med udbredte hænder siger hovedcelebranten:

Han samler hænderne og velsigner samtidig brødet og kalken.



Med udbredte hænder fortsætter han:

N.

N.

(1. koncelebrant:)

N. og N.
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Han samler hænderne, beder et øjeblik stille og fortsætter med udbredte
hænder:

(2. koncelebrant:)

†

(særlige indskud s. 247)

1. EUKARISTISKE BØN	
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(

)

(

)

Hovedcelebranten siger med udbredte hænder: (særlige indskud s. 247)
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(Han samler hænderne:)
(
Han rækker hænderne ud over gaverne
og siger (sammen med koncelebranterne):

vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod.

)

1. EUKARISTISKE BØN	
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Han samler hænderne:

Han tager brødet:

Han løfter øjnene:

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
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Derefter fortsætter han:

Han tager kalken:

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ
i tilbedelse.

1. EUKARISTISKE BØN	

Derefter synger han:
Melodi I

=

Og menigheden fortsætter med akklamationen:

+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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Med udbredte hænder siger han sammen med koncelebranterne:

1. EUKARISTISKE BØN	
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Bøjet og med samlede hænder fortsætter han:

LegeHan retter sig op og betegner sig med korsets tegn:

me og Blod,
(Han samler hænderne:)
(

)
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(3. koncelebrant:)

N. og N.,

Han samler hænderne og beder et øjeblik for dem, han ønsker at bede for.
Dernæst fortsætter han med udbredte hænder:

(Han samler hænderne:)
(

)
(4. koncelebrant:) Med højre hånd slår han og alle koncelebranterne sig
for brystet fortsætter med udbredte hænder:

(
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)

Han samler hænderne:

Hovedcelebranten synger med samlede hænder:

Hovedcelebranten løfter kalk og patene og synger
(sammen med koncelebranterne):
Melodi I

=

Eller Melodi II eller Melodi III  s. 246.
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+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Kommunionen,  s. 200.
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Særlige indskud
Herrens fødsel samt juleugen

† (men også den hellige Josef )

Herrens åbenbarelse

† (men også den hellige … )
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Skærtorsdag aften

† (men også den hellige Josef)

Legemes

og Blods

(Celebranten samler hænderne:)
(

)
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Han rækker hænderne ud over gaverne og siger
(sammen med koncelebranterne):

vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod.
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Han samler hænderne:

Han tager brødet:

Han løfter øjnene:

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.

Den eukaristiske bøn fortsætter med indstiftelsesordene over kalken  s. 240.
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Fra påskenattens vigilie til og med 2. søndag i påsken

dag,
nat,

†

(Han samler hænderne:)

(

)
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Kristi himmelfart

† (men også den hellige Josef)

Pinsedag

† (men også den…)

Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.

2. EUKARISTISKE BØN	
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2. eukaristiske bøn
Med udbredte hænder siger hovedcelebranten:

Med hænderne udstrakt over offergaverne siger han (og koncelebranterne):

vor Herre Jesu Kristi
Han samler hænderne og velsigner samtidig brødet og kalken.

Le-ge-me og



Blod.

Han samler hænderne.

Han tager brødet.

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
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Derefter fortsætter han:

Han tager kalken:

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.

2. EUKARISTISKE BØN	

Derefter synger han:
Melodi I

=
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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Med udbredte hænder siger han sammen med koncelebranterne:

Legeme og Blod,
(1. koncelebrant:)

N.

N.
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(2. koncelebrant:)
I messer for de afdøde kan her indføje den særlige bøn  s. 261:
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Hovedcelebranten løfter kalk og patene og synger
(sammen med koncelebranterne):
Melodi I

=

+

Eller:
Melodi II

=

+

2. EUKARISTISKE BØN	

261

Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Herefter følger kommunionsliturgien, side 200.

Denne særlige bøn kan tilføjes i messer for de afdøde:

(

)N.

(

)

 s. 259 øverst.
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3. eukaristiske bøn
Med udbredte hænder siger hovedcelebranten:

Med hænderne udstrakt over offergaverne siger han
(og koncelebranterne):

Han samler hænderne og velsigner samtidig brødet og kalken.

Legeme og

 Blod,
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Han tager brødet.

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen
og bøjer knæ i tilbedelse.
Derefter fortsætter han:

Han tager kalken:

Han gør en let bøjning:
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Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet
og bøjer knæ i tilbedelse.

Derefter synger han:
Melodi I

=

Og menigheden fortsætter med akklamationen:

+

Eller:
Melodi II

=

+
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Eller:
Melodi III

=

+

Med udbredte hænder synger hovedcelebranten sammen med
koncelebranterne:

3. EUKARISTISKE BØN	
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Legeme og Blod,

(1. koncelebrant:)

(

helgen eller )
N.: dagens
stedets værnehelgen
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(2. koncelebrant:)

N.

N.

(

)

3. EUKARISTISKE BØN	
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I messer for de afdøde kan den særlige bøn  s. 270 bedes.

†

†
Hovedcelebranten løfter kalk og patene og synger (sammen med koncelebranterne):
Melodi I

=

+

Eller Melodi II eller Melodi III  s. 270.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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Eller:

Melodi II

=

+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.

I messer for de afdøde kan denne bøn bedes:

†

(

) N.

(

)

3. EUKARISTISKE BØN	
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Han samler hænderne.

Ved ham og med ham  s. 269-270.
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4. eukaristiske bøn
=

=

=

+

+

+

4. EUKARISTISKE BØN	
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Med udbredte hænder synger hovedcelebranten:

det

Men mennesket mistede dit venskab, da det i ulydighed vendte

det
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Med hænderne udstrakt over offergaverne synger han
(og koncelebranterne):

Han samler hænderne og velsigner samtidig brødet og kalken.

Legeme og

 Blod,
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Han tager brødet.

Han gør en let bøjning:

Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.
Derefter tager han kalken:

Han gør en let bøjning:

4. EUKARISTISKE BØN	

Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og
bøjer knæ i tilbedelse.

Derefter synger han:
Melodi I

=

Og menigheden fortsætter med akklamationen:

+

Eller Melodi II eller Melodi III  s. 278.
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Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+

Med udbredte hænder synger hovedcelebranten
sammen med koncelebranterne:

4. EUKARISTISKE BØN	

Legeme og Blod,
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(1. koncelebrant:)

N.

N.

her forsamlede

4. EUKARISTISKE BØN	
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(2. koncelebrant:)

Han samler hænderne.
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Hovedcelebranten løfter kalk og patene og synger (sammen med koncelebranterne):
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller Melodi III  s. 283.

4. EUKARISTISKE BØN	

Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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Alternative melodier til
Herrens Bøn
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Herrens Bøn, melodi III
124. Når præsten atter har stillet kalk og patene på alteret, siger han med
samlede hænder:

=
+

125. Med udbredte hænder beder præsten alene:

Ja, frels os, beder vi dig, Herre,
fra alt, hvad der er ondt,
og giv os fred i vore dage.
Fri os ved din miskundhed fra synd
og gør os trygge i alle trængsler,
i forventning om det salige håb,
vor Frelsers Jesu Kristi komme.
Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:

KOMMUNION	

287

+
126. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:

Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din kirkes tro
og før den efter din vilje
til fuldkommen enhed og fred.
Han samler hænderne.

Du som lever og råder fra evighed til evighed.
Menigheden svarer:

Amen.
127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud, samler dem
igen og siger:

Herrens fred være altid med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
128. Diakonen eller præsten kan derefter eventuelt sige:

Lad os ønske hverandre fred.
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab
og næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.
129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille
stykke deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk,
blive os til evigt liv.
Herunder siges (synges) Agnus Dei  s. 206.

288

messens liturgi

Herrens Bøn, melodi IV
124. Når præsten atter har stillet kalk og patene på alteret, siger han med
samlede hænder:

=
+

125. Med udbredte hænder beder præsten alene:

Ja, frels os, beder vi dig, Herre,
fra alt, hvad der er ondt,
og giv os fred i vore dage.
Fri os ved din miskundhed fra synd
og gør os trygge i alle trængsler,
i forventning om det salige håb,
vor Frelsers Jesu Kristi komme.
Præsten samler hænderne.
Menigheden tilslutter sig bønnen ved at sige:

KOMMUNION	
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+
126. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:

Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din kirkes tro
og før den efter din vilje
til fuldkommen enhed og fred.
Han samler hænderne.

Du som lever og råder fra evighed til evighed.
Menigheden svarer:

Amen.
127. Vendt mod menigheden strækker præsten hænderne ud, samler dem
igen og siger:

Herrens fred være altid med jer.
Menigheden svarer:

Og med din ånd.
128. Diakonen eller præsten kan derefter eventuelt sige:

Lad os ønske hverandre fred.
Og alle giver, efter stedets skik, over for hinanden udtryk for fred, fællesskab
og næstekærlighed. Præsten giver fredshilsen til diakon eller messetjener.
129. Præsten holder hostien over patenen, bryder hostien og lægger et lille
stykke deraf ned i kalken. Samtidig siger han stille for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk,
blive os til evigt liv.
Herunder siges (synges) Agnus Dei  s. 206.

Messens Liturgi
med deltagelse af kun én messetjener
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Messens indledning
1. Præsten går sammen med messetjeneren frem til alteret, og efter en dyb
bøjning for det ærer han det med en kys og går derefter til sit sæde.
Derefter læser messetjeneren eller præsten selv indgangsverset. Stående
gør præsten og messetjeneren korstegn, og vent mod messetjeneren siger
præsten samtidig:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.
Messetjeneren svarer:

Amen.
2. Derpå hilser præsten vendt mod messetjeneren denne med udbredte
hænder:

Herren være med jer.
Messetjeneren svarer:

Og med din ånd.
En af de andre hilsener, anført i Messens liturgi (s. 7-9), kan også bruges.
3. Derefter bekender præsten og messetjeneren deres synd:

Jeg bekender for Gud, den Almægtige,
og for dig,
at jeg ofte har undladt det gode
eller gjort det onde.
Idet de slår sig for brystet, siger de:

Jeg har syndet i tanke, ord og gerning,
ved min skyld,
ved min skyld,
ved min store skyld.
Derefter fortsætter de:

Derfor beder jeg den hellige Jomfru Maria,
alle engle og helgener
og dig
at bede for mig til Herren vor Gud.

med én messetjener
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Derpå beder præsten bønnen om tilgivelse:

Den almægtige Gud forbarme sig over os,
forlade os vore synder
og føre os til det evige liv.
Messetjeneren svarer:

Amen.
En af de andre syndsbekendelser, anført i Messens liturgi (s. 10-13), kan også
bruges.
4. Derpå følger påkaldelsen, Herre, forbarm dig, som præsten og messe
tjeneren beder vekselvis:
Præst: 	

Herre, forbarm dig.
Messetjener:

Herre, forbarm dig.
Præst:

Kristus, forbarm dig.
Messetjener:

Kristus, forbarm dig.
Præst:

Herre, forbarm dig.
Messetjener:

Herre, forbarm dig.
5. Hvis det den dag er foreskrevet, siger præst og messetjener sammen:
Ære være Gud i det høje.
6. Efter denne lovsang siger præsten med samlede hænder:

Lad os bede.
Efter et øjeblik i tavshed beder præsten med udbredte hænder Dagens Bøn.
Når den er afsluttet siger messetjeneren:

Amen.
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Ordets liturgi
7. Derpå læser messetjeneren eller præsten selv den første læsning, vek
selsangen, den anden læsning, hvis der er en sådan, samt akklamationen
til Evangeliet.
8. Præsten bøjer sig derefter dybt og siger sagte:

Rens mit hjerte og mine læber, almægtige Gud,
at jeg værdigt og ret
kan forkynde dit hellige Evangelium.
9. Derefter siger han med samlede hænder:

Herren være med jer.
Messetjeneren svarer:

Og med din ånd.
Præsten:

Dette hellige Evangelium skriver evangelisten n.
Samtidig tegner han kors i bogen og korser sig på pande, mund og bryst.
Messetjeneren svarer:

Gud være lovet for sit glædelige budskab.
Derefter forkynder præsten Evangeliet. Herefter siger han:

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
Messetjeneren svarer:

Priset være du, Herre.
Præsten kysser bogen og siger sagte:

Måtte ved Evangeliets ord vore synder blive udslettet.
10. Herefter siger præsten og messetjeneren sammen trosbekendelsen, hvis
den er foreskrevet på denne dag.
11. Derefter kan man bede Menighedens Forbønner. Præsten siger indledningen og afslutningen, de forskellige intentioner nævnes af messetjeneren.

med én messetjener
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Eukaristien
12. Messetjeneren bringer korporale, purificatorium og kalk til alteret, hvis
de ikke står der allerede fra messen begyndelse. Præsten går hen midt for
alteret.
13. Derefter bringer messetjeneren patenen med brødet, som præsten modtager og med begge hænder holder lidt hævet over alteret, mens han siger:

Lovet være du, vor Gud, verdens Herre,
for brødet, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Dette brød, frembragt af jorden
ved menneskets virke,
bærer vi frem for dig.
Lad det for os blive livets brød.
Derpå sætter han patenen med brødet på korporalet.
Hertil kan messetjeneren svare:

Lovet være Gud i evighed.
14. Derefter hælder præsten vin og lidt vand i kalken, idet han siger stille
for sig selv:

Som vandet blandes med vinen,
forene Kristus os med sin guddom,
han som blev ét med os som menneske.
15. Derefter tager han kalken og hæver den med begge hænder lidt over
alteret, mens han stille siger:

Lovet være du, vor Gud, verdens Herre,
for vinen, som vi har modtaget af din gavmildhed.
Denne vin, frembragt af vinstokken
ved menneskets virke,
bærer vi frem for dig.
Lad det for os blive frelsens kalk.
Derefter stiller han kalken på korporalet.
Hertil kan messetjeneren svare:

Lovet være Gud i evighed.
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16. Dybt bøjet beder præsten stille for sig selv:

Lad os i ydmygheds ånd og med sønderknust hjerte
blive modtaget af dig, Herre,
og lad vort offer i dag fuldbyrdes således for dine øjne,
at det må behage dig, Herre vor Gud.
17. Derefter går præsten til hjørnet af alteret, tvætter sine hænder og beder
stille for sig selv:

Rens mig, Herre for min ondskab,
og udslet al min synd.
18. Præsten står atter midt for alteret og vendt mod messetjeneren strækker
han hænderne ud og samler dem igen, idet han siger:

Lad os forenes i bøn,
at vor offergave må blive Gud til behag.
Messetjeneren svarer:

Herren til ære og verden til frelse.
Med udbredte hænder beder præsten Bønnen over Gaverne; derpå svarer
messetjeneren: Amen.
19. Så beder præsten den eukaristiske bøn i overensstemmelse med de
regler, som er anført i de enkelte eukaristiske bønner (1. eukaristiske bøn
 s.162, 2. eukaristiske bøn  s.175, 3. eukaristiske bøn  s.183, 4. eukaristiske
bøn  s.192, Eukaristiske bøn om forsoning I  s.303, Om forsoning II  s.313
Forskellige anliggender: I. Kirken på enhedens vej  s.323, II. Gud leder sin
Kirke ad frelsens vej  s.331, III. Jesus er vejen til Faderen  s.338, IV. Jesus
går ingen nød forbi  s.347).
20. Efter den afsluttende doksologi i den eukaristiske bøn siger præsten
med samlede hænder:

Lad os bede den bøn, Herren har lært os,
og som Guds børn med frimodighed sige:
Eller:

Til frelse har Herren lært os at bede
og givet os lov til at sige:
Eller:

Lad os bede, som vor Herre Jesus Kristus har lært os:

med én messetjener

Med udbredte hænder fortsætter han sammen med messetjeneren:

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje,
som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
21. Med udbredte hænder beder præsten alene:

Ja, frels os, beder vi dig, Herre,
fra alt, hvad der er ondt,
og giv os fred i vore dage.
Fri os ved din miskundhed fra synd
og gør os trygge i alle trængsler,
i forventning om det salige håb,
vor Frelsers Jesu Kristi komme.
Præsten samler hænderne.
Messetjeneren tilslutter sig bønnen ved at sige:

Thi dit er riget
og magten og æren
i evighed.
22. Med udbredte hænder beder præsten med høj røst:

Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle:
Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer.
Se ikke på vore synder,
men på din Kirkes tro
og før den efter din vilje
til fuldkommen enhed og fred.
Han samler hænderne.

Du, som lever og råder fra evighed til evighed.
Messetjeneren svarer:

Amen.
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23. Vendt mod messetjeneren breder præsten hænderne ud, samler dem
igen og siger:

Herrens fred være altid med jer.
Messetjeneren svarer:

Og med din ånd.
Præsten giver efter omstændighederne messetjener et tegn på fred.
24. Præsten tager hostien og bryder den over patenen. Samtidig siger
messetjeneren:

Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
forbarm dig over os.
Guds Lam, du som borttager verdens synder,
giv os fred.
Herefter lægger præsten et lille stykke af hostien ned i kalken og siger stille
for sig selv:

Vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod,
forenet i denne kalk,
blive os til evigt liv.
25. Med samlede hænder beder præsten stille for sig selv:

Herre Jesus Kristus, den levende Guds Søn,
efter Faderens vilje
og ved Helligåndens medvirken
har du ved din død skænket verden livet.
Frels mig ved dette dit hellige Legeme og Blod
fra alle mine synder og fra alt, hvad der er ondt.
Lad mig altid holde fast ved dine bud
og aldrig skilles fra dig.
Eller:

Herre Jesus Kristus,
når jeg modtager dit Legeme og Blod,
lad det da ikke blive til dom og fortabelse,
men for din kærligheds skyld
til styrke og lægedom.

med én messetjener
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26. Præsten gør knæbøjning, tager hostien i hånden og holder den løftet
noget over patenen eller kalken. Vendt mod messetjeneren siger han med
høj røst:

Se det Guds Lam, som borttager verdens synd.
Salige er de, som er indbudt til Lammets bord.
Sammen med messetjeneren tilføjer han én gang:

Herre, jeg er ikke værdig til,
at du går ind under mit tag,
men sig kun et ord,
så bliver min sjæl helbredt.
Skal messetjeneren ikke modtage den hellige kommunion, siger præsten for
sig selv efter at have taget hostien i hånden: Herre, jeg er ikke værdig, osv.
27. Vendt mod alteret siger præsten stille for sig selv:

Kristi Legeme bevare mig til det evige liv.
Og modtager med ærbødighed Kristi Legeme.
Derefter tager han kalken og siger stille for sig selv.

Kristi Blod bevare mig til det evige liv.
Og modtager med ærbødighed Kristi Blod.
28. Herunder siger messetjeneren kommunionsverset.
29. Derefter tager præsten patenen, går hen til messetjeneren, hvis denne
skal modtage den hellige kommunion, holder hostien løftet lidt foran ham
og siger:

Kristi Legeme. / Dette er Kristi Legeme.
Messetjeneren svarer:

Amen.
Og modtager kommunionen.

300

messens liturgi

30. Derefter renser præsten patenen over kalken og derefter kalken selv.
Kalk, patene, korporale og purificatorium bringes af messetjeneren til kredensbordet; de kan også forblive stående på alteret.
Under renselsen af alterkarrene beder præsten stille for sig selv:

Herre, lad os med et rent hjerte modtage det,
som vi har nydt med munden,
og lad denne jordiske føde blive os til lægemiddel
for det evige liv.
31. Man kan bede en tid for sig selv.
32. Derefter siger præsten med samlede hænder:

Lad os bede.
Efter at man har bedt et øjeblik i stilhed, medmindre dette er sket lige efter
kommunionen, siger præsten med udbredte hænder Den afsluttende bøn.
Messetjeneren giver sin tilslutning ved at svare:

Amen.

Messens afslutning
33. Vendt mod messetjeneren siger præsten med udbredte hænder:

Herren være med jer.
Messetjeneren svarer:

Og med din ånd.
Præsten velsigner messetjeneren med ordene:

Den almægtige Gud,
Fader, Søn „ og Helligånd,
velsigne jer.
Messetjeneren svarer:

Amen.
34. Derefter kysser præsten alteret i ærbødighed, og sammen med messetjeneren gør han en dyb bøjning og forlader koret.

tillæg til
messens liturgi
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Måden hvorpå
Eukaristisk Bøn I »om forsoning«
siges under koncelebration
Præfationen, Herre du er i sandhed hellig indtil Den Hellige siges af hovedcelebranten alene, med udbredte hænder.
Fra Se til dit folks gaver indtil nagles til korsets træ for vor skyld siges af
alle koncelebranterne i fællesskab, mens de udstrækker hænderne mod offergaverne.
Fra Men førend indtil der ophæver enhver adskillelse siges af alle koncelebranterne i fællesskab på følgende måde:
a) Men førend med samlede hænder;
b) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet
og kalken under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket
rettet mod hostien og kalken under fremvisningen (elevationen) og
efterfølgende dyb bøjning;
c) Derfor fejrer vi og Se nådigt, milde Fader med udbredte hænder.
Forbønnen: Bevar os altid nådigt bør overlades til en af koncelebranterne,
som da beder den alene og med udbredte hænder.
Navnlig følgende dele: Men førend, Under måltidet, Da han vidste, Derfor
fejrer vi, Se nådigt, milde Fader samt den afsluttende doksologi kan synges.
Den eukaristiske bøns afsluttende doksologi kan fremføres enten af hovedcelebranten alene eller af alle koncelebranterne sammen med hovedcelebranten.
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"OM Forsoning" I	

eukaristiske bønner
»om forsoning«
De eukaristiske bønner »om forsoning« kan bedes i messer, hvor forsoningens
mysterium på særlig måde lægges frem for de troende, f.eks. i messer for
at fremme enighed, for forsoning, for fred og retfærdighed, under krig eller
oprør, for syndernes forladelse, for at bede om kærlighed, for Det hellige
Kors' mysterium, for Den hellige Eukaristi, for Vor Herre Jesu Kristi dyrebare
Blod samt i fastetidens messer. Skønt de hver har deres egen præfation, kan
de også bedes med andre præfationer, som forkynder bod og omvendelse,
f.eks. fastetidens præfationer.

I
1. =
+
=
+
=
+

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,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud.
Du ophører aldrig med at kalde os
til et liv i større fylde
og i din rige barmhjertighed
fortsætter du med at tilbyde os din nåde
og kalder syndere til alene at stole på din tilgivelse.
Aldrig har du vendt dig fra os,
som så ofte har overtrådt pagten med dig.
Ved vor Forløser, din Søn Jesus,
har du knyttet menneskeslægten så tæt til dig
i kærlighedens bånd,
at det ikke på nogen måde kan briste.
Også nu tilbyder du dit folk
en nådens og forsoningens tid.
Du lader os sætte vort håb til Kristus Jesus,
når vi omvender os til dig,
og giver os at tjene alle mennesker,
når vi mere tillidsfuldt stoler på Helligånden.
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Derfor lovpriser vi fulde af undren din kærligheds magt
og bekender vor glæde over frelsen,
idet vi med de utallige himmelske hærskarer
istemmer en lovsang og uden ophør siger (synger):
Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Herre, du er i sandhed hellig,
og lige fra verdens skabelse har du altid virket for,
at mennesket må blive helligt,
ligesom du er Den Hellige.
AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Se til dit folks gaver
og lad din Ånds kraft komme over dem,
så at de må blive din elskede Søns, Jesu Kristi,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

Legeme og „ Blod,
Han, i hvem også vi er dine børn.
Skønt vi før var fortabte
og ikke kunne nærme os dig,
elskede du os med den største kærlighed.
Thi din Søn, som alene er Den Retfærdige,
gav sig selv hen i døden
og vægrede sig ikke ved at nagles til korsets træ
for vor skyld.
Men førend hans arme blev udstrakt
mellem himmel og jord
som et uudsletteligt tegn på din pagt,
ville han fejre påske med sine disciple.
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4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Under måltidet med dem
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog han brødet, fremsagde takkebønnen
og udtalte velsignelsen,
brød det, rakte det til dem og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Han viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i tilbedelse.
5. Derefter fortsætter han:

Da han vidste, at han skulle forsone alt i sig,
ved at hans blod blev udgydt på korset,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

tog han ligeledes kalken efter måltidet,
fyldt af vintræets frugt,
fremsagde atter takkebønnen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
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HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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Præsten:
HC

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme
i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
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AK 7. Med udbredte hænder beder præsten:

I mindet om din Søn Jesus Kristus,
der er vort påskelam og vor sikre fred,
fejrer vi således hans død og opstandelse fra de døde,
og mens vi forventer hans genkomst,
bringer vi dig, trofaste og barmhjertige Gud,
det offer, som forsoner menneskene med dig.
Se nådigt, milde Fader, til dem,
som du forener med dig ved din Søns offer.
Giv, at de i Helligåndens kraft
ved at få del i dette ene brød og denne ene kalk
må samles til ét legeme i Kristus,
der ophæver enhver adskillelse.
1.K

Bevar os altid nådigt i sindets og hjertets enhed
sammen med vor pave N. og vor biskop N.*.
Hjælp os til sammen at forvente dit riges komme
lige til den time, da vi skal stå hos dig ved himlens trone
som hellige mellem de hellige
sammen med den salige Jomfru Guds Moder Maria,
de salige apostle og alle helgen
og alle vore afdøde brødre og søstre,
som vi ydmygt overgiver til din barmhjertighed.
Da skal vi omsider, helbredt for forkrænkelighedens sår
og som fuldtud nye skabninger,
med glæde synge dig en takkesang
Præsten samler hænderne.

for din Salvede, der lever i evighed.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.

"OM Forsoning" I	

309

HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller Melodi III på næste side.
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Melodi III

=

+
HC/AK

eller

+

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien s. 200.
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Måden hvorpå
Eukaristisk Bøn II »om forsoning«
siges under koncelebration
Præfationen, Almægtige Fader, vi velsigner dig indtil for vor skyld siges af
hovedcelebranten alene, med udbredte hænder.
Fra Også nu fejrer vi indtil disse mysterier siges af alle koncelebranterne
i fællesskab, mens de udstrækker hænderne mod offergaverne.
Fra Da han skulle give sit liv indtil det fuldkomne forsoningsoffer siges
af alle koncelebranterne i fællesskab på følgende måde:
a) Da han skulle give sit liv med samlede hænder;
b) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet og kalken
under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket rettet mod hostien
og kalken under fremvisningen (elevationen) og efterfølgende dyb bøjning;
c) Derfor fejrer vi mindet med udbredte hænder.
Forbønnerne: Hellige Fader og Ligesom du nu har samlet os bør overlades til en eller to af koncelebranterne, som da beder den alene og med
udbredte hænder.
 Navnlig følgende dele: Også nu fejrer vi, Da han skulle give sit liv, Ligeledes tog han den aften, Derfor fejrer vi mindet samt den afsluttende
doksologi kan synges.
Den eukaristiske bøns afsluttende doksologi kan fremføres enten af
hovedcelebranten alene eller af alle koncelebranterne sammen med hovedcelebranten.
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eukaristisk bøn
»om forsoning«
II
1. =
+
=
+
=
+

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,
at vi takker og lovpriser dig,
Gud, almægtige Fader,
for alt, hvad du virker i denne verden
ved vor Herre Jesus Kristus.
Thi når menneskeslægten er splittet
i strid og uenighed,
har vi dog set og erfaret, at du bøjer sindene,
så at de er rede til forsoning.
For ved din Ånd bevæger du menneskenes hjerter,
så at fjender atter kommer i samtale,
modstandere rækker hinanden hånden,
og folk ønsker at komme hinanden i møde.
Ved din virkende kraft, Herre, sker det også,
at had overvindes af kærlighed, hævn viger for tilgivelse,
og uenighed vendes til gensidig hengivenhed.
Derfor takker vi dig bestandig med alle himmelkor
og lovsynger over hele jorden din almagt uden ophør:
Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Almægtige Fader, vi velsigner dig
ved Jesus Kristus, din Søn,
som kommer i dit navn.
Han er frelsens Ord for menneskene,
den hånd, som du rækker til syndere,
den vej, der fører os til din fred.
Da vi havde vendt os fra dig, Herre,
på grund af vore synder,
førte du os tilbage til forsoning,
for at vi, når vi endelig havde omvendt os,
kunne elske hinanden
ved din Søn, som du overgav til døden for vor skyld.
AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Også nu fejrer vi den forsoning,
som Kristus bragte os,
og beder dig:
helliggør med din Ånd disse gaver,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

at de må blive din Søns Legeme og „ Blod,
Han som bød os fejre disse mysterier.
Han samler hænderne.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Da han skulle give sit liv for at befri os,
satte han sig til bords,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog brødet i sine hænder,
fremsagde takkebønnen og udtalte velsignelsen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
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Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Han viser menigheden den konsekrerede hostie, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.

5. Derefter fortsætter han:

Ligeledes tog han den aften
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

velsignelsens kalk i sine hænder,
lovpriste din barmhjertighed,
gav kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
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HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+
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HC Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme
i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
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AK 7. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor fejrer vi mindet om din Søns
død og opstandelse,
han som efterlod os dette pant på sin kærlighed.
Vi frembærer til dig,
hvad du har skænket os,
den fuldkomne forsonings offer.
1.K

Hellige Fader,
vi beder dig ydmygt om,
at du også vil tage imod os
sammen med din Søn
og i dette frelsens måltid
nådigt skænke os hans Ånd,
som fjerner alt,
hvad der gør os fremmede for hinanden.
Måtte han gøre din Kirke til et enhedens tegn
blandt menneskene
og til et redskab for din fred.
Måtte han bevare os i fællesskab med vor pave N.
og vor biskop N.*,
alle biskopper og hele dit folk.

2.K

Ligesom du nu har samlet os om din Søns bord,
giv os således fællesskab
med den salige Guds Moder Jomfru Maria,
dine salige apostle og alle helgener,
med vore brødre og søstre,
mennesker af alle sprog og folkeslag,
og dem, der er døde i dit venskab.
Led os til den evige enheds fællesskab,
den nye himmel og den nye jord,
hvor din fred stråler i sin fulde glans
Præsten samler hænderne.

i Kristus Jesus vor Herre.
* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller Melodi III  s. 320.
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Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten:
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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Måden hvorpå
Eukaristisk bøn,
der kan anvendes i messer for forskellige anliggender,
siges under koncelebration
Præfationen, Sandelig, du er hellig indtil bryder brødet siges af hovedcelebranten alene, med udbredte hænder.
Fra Så beder vi dig indtil Legeme og Blod siges af alle koncelebranterne i
fællesskab, mens de udstrækker hænderne mod offergaverne.
Fra Dagen før sin død indtil tælles blandt din Søns lemmer nu og til evig
tid siges af alle koncelebranterne i fællesskab på følgende måde:
a) Dagen før sin død med samlede hænder;
b) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet og
kalken under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket rettet mod hostien og kalken under fremvisningen og efterfølgende dyb
bøjning;
c) Derfor, hellige Fader, fejrer også vi og Når din Kirke frembærer
med udbredte hænder.
Forbønnerne: I. Herre, forny din Kirke (N.) eller II. Lad da os, Herre,
der er kaldede til dit bord, eller III. Almægtige Fader, gør os levende ved
Ånden eller IV. Herre, før nådigt din Kirke og I. – IV. Tænk på vore brødre
og søstre bør overlades til en eller to af koncelebranterne, som da beder den
alene og med udbredte hænder.
Navnlig følgende dele: Dagen før sin død, Ligeså tog han, Derfor, hellige
Fader, fejrer også vi, Når din Kirke frembærer samt den afsluttende doksologi kan synges.
Den eukaristiske bøns afsluttende doksologi kan fremføres enten af hovedcelebranten alene eller af alle koncelebranterne sammen med hovedcelebranten.
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Eukaristisk bøn,
der kan anvendes i messer
for forskellige anliggender

I
Kirken på enhedens vej

1. Nedenstående eukaristiske bøn kan passende anvendes sammen med
messeformularerne for Kirken, for paven, for biskoppen, for valg af pave
eller biskop, for et koncil eller en synode, for præster, for præsten personlig,
for Kirkens tjenere, ved en retræte eller et pastoralt møde.

=
+
=
+
=
+

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 at takke dig
og synge en lovsang om din herlighed,
Herre, den uendelige godheds Fader.
Thi ved din Søns glade budskab
har du samlet én Kirke
af alle folk, sprog og nationer.
Gennem Kirken, der er levendegjort ved din Ånds kraft,
ophører du ikke med at forene alle mennesker til ét.
Kirken forkynder din kærligheds pagt
og udbreder uophørligt det salige håb om dit rige.
Den stråler som et tegn på din troskab,
som du har lovet for evigt i Kristus Jesus, vor Herre.
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Derfor lovsynger vi dig bestandig her på jorden
sammen med alle himlenes kræfter,
idet vi med én røst siger med hele Kirken:
Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Sandelig, du er hellig, og vi bør lovprise dig, Gud,
du der elsker menneskene
og altid er med dem på livets vej.
Sandelig, din Søn er velsignet,
han, der er nærværende midt iblandt os,
når hans kærlighed fører os sammen.
Han åbner Skrifterne for os og bryder brødet
som i sin tid for disciplene.
AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Så beder vi dig, mildeste Fader,
om at sende din Helligånd
for at hellige disse gaver af brød og vin,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

så at de må blive vor Herre Jesu Kristi Legeme og „ Blod.
Han samler hænderne.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
tog han brødet ved det sidste aftensmåltid,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

udtalte velsignelsen, brød det,
rakte det til sine disciple og sagde:
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Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Han viser menigheden den konsekrerede hostie, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.
5. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller Melodi II eller Melodi III  s. 326.
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Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+

Præsten:
HC

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

"Forskellige anliggender" i

327

Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
AK 7. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor, hellige Fader,
fejrer også vi mindet om Kristus, din Søn, vor Frelser.
Du har ført ham gennem lidelsen og døden på korset
til opstandelsens herlighed
og givet ham sæde ved din højre hånd.
Vi forkynder din kærligheds værk,
indtil han kommer,
og vi frembærer for dig livets brød og velsignelsens kalk.
Når din Kirke frembærer disse offergaver,
vidner den om Kristi påskeoffer,
der er overleveret os.
Se nådigt til os og giv,
at vi, der har del i din Søns Legeme og Blod,
ved kraften i din kærligheds Ånd
må tælles blandt din Søns lemmer
nu og til evig tid.
1.K

Herre, forny din Kirke ( i N.)
ved Evangeliets lys.
Styrk enhedens bånd
mellem de troende og dit folks hyrder,
sammen med vor pave N. og vor biskop N. *,
og alle biskopper,
så at dit folk,
skønt såret af splittelser i denne verden,
må lyse som et profetisk tegn
på enhed og enighed.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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Åbn vore øjne,
så vi ser vore brødres og søstres nød.
Send din Ånd,
så at vi i ord og gerning må styrke dem,
der har det svært og bærer byrder.
Lad os tjene dem af et oprigtigt hjerte
efter Kristi forbillede og på hans bud.
Giv, at din Kirke må fremstå som et levende vidnesbyrd
om sandhed og frihed,
fred og retfærdighed,
så at alle mennesker må fatte nyt håb.
2.K

Tænk på vore brødre og søstre (N. og N.),
der er sovet ind i Kristi fred,
og alle de afdøde,
hvis tro du alene kender.
Lad dem fryde sig ved dit åsyns lys
og giv dem livets fylde i opstandelsen.
Skænk også os,
når vor pilgrimsvandring er til ende,
at nå til vor evige bolig,
hvor vi skal leve for evigt med dig
og den salige Jomfru Guds Moder Maria,
med apostlene og martyrerne
med den hellige N. (dagens helgen eller stedets værnehelgen)
og i fællesskab med alle helgen prise og højlove dig
ved Jesus Kristus din Søn.

HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=
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+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+
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Præsten:
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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II
Gud leder sin Kirke ad frelsens vej
1. Nedenstående eukaristiske bøn kan passende anvendes sammen med
messeformularerne for Kirken, for præstekald, for lægfolk, for familien,
for ordensfolk, for ordenskald, for at bede om kærlighed, for slægtning og
venner, for at takke Gud.

=
+
=
+
=
+

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,
verdens Skaber og alt livs Kilde.
I din visdom forlader du aldrig dine skabninger,
men omsorgsfuldt virker du den dag i dag i vor midte.
Med vældig hånd og udstrakt arm
har du ført Israel gennem ørkenen,
og nu ledsager du altid din Kirke med Helligåndens kraft
på dens pilgrimsvandring i verden.
Ad tidens veje fører du Kirken
til den evige glæde i dit rige
ved Kristus vor Herre.
Derfor synger også vi med engle og helgener
din herligheds pris
og siger uden ophør:
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Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Sandelig, du er hellig, og vi bør lovprise dig, Gud,
du der elsker menneskene
og altid er med dem på livets vej.
Sandelig, din Søn er velsignet,
han der er nærværende midt iblandt os,
når hans kærlighed fører os sammen.
Han åbner Skrifterne for os og bryder brødet
som i sin tid for disciplene.
AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Så beder vi dig, mildeste Fader,
om at udsende din Helligånd
for at hellige disse gaver af brød og vin,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

så at de må blive vor Herre Jesu Kristi Legeme og „ Blod.
Han samler hænderne.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
tog han brødet ved det sidste aftensmåltid,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

udtalte velsignelsen, brød det,
rakte det til sine disciple og sagde:
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Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Han viser menigheden den konsekrerede hostie, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.
5. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller Melodi II eller Melodi III på næste side.
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Tillæg i

Eller:
Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+

HC Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
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Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os, du, som ved dit kors
og ved din opstandelse friede os fra døden.
AK 7. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor, hellige Fader,
fejrer også vi mindet om Kristus, din Søn, vor Frelser.
Du har ført ham gennem lidelsen og døden på korset
til opstandelsens herlighed
og givet ham sæde ved din højre hånd.
Vi forkynder din kærligheds værk,
indtil han kommer,
og vi frembærer for dig livets brød og velsignelsens kalk.
Når din Kirke frembærer disse offergaver,
vidner den om Kristi påskeoffer,
der er overleveret os.
Se nådigt til os og giv,
at vi, der har del i din Søns Legeme og Blod,
ved kraften i din kærligheds Ånd
må tælles blandt din Søns lemmer
nu og til evig tid.
1.K

Lad da os, Herre,
der er kaldede til dit bord,
blive styrket i enheden,
så at vi sammen med vor pave N. og vor biskop N. *,
alle biskopper, præster og diakoner,
ja hele dit folk,
må vandre i tro og håb ad dine veje
og kunne sprede glæde og tillidsfuldhed i verden.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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2.K

Tillæg i

Tænk på vore brødre og søstre (N. og N.),
der er sovet ind i Kristi fred,
og alle de afdøde,
hvis tro du alene kender.
Lad dem fryde sig ved dit åsyns lys
og giv dem livets fylde i opstandelsen.
Skænk også os,
når vor pilgrimsvandring er til ende,
at nå til vor evige bolig,
hvor vi skal leve for evigt med dig
og den salige Jomfru Guds Moder Maria,
med apostle og martyrer
med den hellige N. (dagens helgen eller stedets værnehelgen)
og i fællesskab med alle helgen prise og højlove dig
ved Jesus Kristus din Søn.

HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=
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+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten:
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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III
Jesus er vejen til Faderen

1. Nedenstående eukaristiske bøn kan passende anvendes sammen med
messeformularerne for Evangeliets forkyndelse blandt folkeslagene, for
forfulgte kristne, for fædrelandet eller staten, for statsledere, for et statsledermøde, ved årsskiftet, for folkenes fremskridt.

=
+
=
+
=
+

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,
hellige Fader, Herre over himmel og jord,
ved Kristus, vor Herre.
Thi ved dit Ord har du skabt verden
og styrer alting med ret.
Ham, der blev menneske,
har du givet os til formidler.
Han har talt dine ord til os
og kaldet os til at efterfølge sig.
Han er vejen, der fører os til dig,
sandheden, der befrier os,
og livet, der fylder os med glæde.
Ved din Søn samler du alle mennesker,
som du har skabt til dit navns ære, til én familie,
løskøbte ved blodet på hans kors
og mærkede med Åndens segl.

"Forskellige anliggender" III	

Derfor forkynder vi med alle engle
nu og i evighed din pris
og bryder ud i festlig jubel:
Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Sandelig, du er hellig, og vi bør lovprise dig, Gud,
du der elsker menneskene
og altid er med dem på livets vej.
Sandelig, din Søn er velsignet,
han der er nærværende midt iblandt os,
når hans kærlighed fører os sammen.
Han åbner Skrifterne for os og bryder brødet
som i sin tid for disciplene.

339

340

Tillæg i

AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Så beder vi dig, mildeste Fader,
om at sende din Helligånd
for at hellige disse gaver af brød og vin,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

så at de må blive vor Herre Jesu Kristi Legeme og „ Blod.
Han samler hænderne.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
tog han brødet ved det sidste aftensmåltid,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

udtalte velsignelsen, brød det,
rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Han viser menigheden den konsekrerede hostie, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.
5. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen
rakte kalken til sine disciple og sagde:
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Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.

HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller Melodi III på næste side.
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Eller:
Melodi III

=

+

HC Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os,
du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse
friede os fra døden.
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AK 7. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor, hellige Fader,
fejrer også vi mindet om Kristus, din Søn, vor Frelser.
Du har ført ham gennem lidelsen og døden på korset
til opstandelsens herlighed
og givet ham sæde ved din højre hånd.
Vi forkynder din kærligheds værk,
indtil han kommer,
og vi frembærer for dig livets brød og velsignelsens kalk.
Når din Kirke frembærer disse offergaver,
vidner den om Kristi påskeoffer,
der er overleveret os.
Se nådigt til os og giv,
at vi, der har del i din Søns Legeme og Blod,
ved kraften i din kærligheds Ånd
må tælles blandt din Søns lemmer
nu og til evig tid.
1.K

Almægtige Fader,
gør os levende ved Ånden,
når vi får del i dette mysterium,
og lad os blive ligedannede med din Søns billede.
Styrk os i fællesskabets bånd
sammen med vor pave N. og vor biskop N. *,
de øvrige biskopper, præsterne og diakonerne,
ja hele dit folk.
Lad alle troende i Kirken
kunne tyde tidernes tegn i troens lys
og i fællesskab give sig i Evangeliets tjeneste.
Gør os opmærksomme på alle menneskers nød,
så at vi tager del i deres sorg og angst,
deres glæde og håb,
og trofast bringer dem frelsens budskab,
mens vi vandrer med dem ad vejen til dit rige.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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2.K

Tillæg i

Tænk på vore brødre og søstre (N. og N.),
der er sovet ind i Kristi fred,
og alle de afdøde,
hvis tro du alene kender.
Lad dem fryde sig ved dit åsyns lys
og giv dem livets fylde i opstandelsen.
Skænk også os,
når vor pilgrimsvandring er til ende,
at nå til vor evige bolig,
hvor vi skal leve for evigt med dig
og den salige Jomfru Guds Moder Maria,
med apostlene og martyrerne
med den hellige N. (dagens helgen eller stedets værnehelgen)
og i fællesskab med alle helgen prise og højlove dig
ved Jesus Kristus din Søn.

HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=
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+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten:
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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IV
Jesus går ingen nød forbi
1. Nedenstående eukaristiske bøn kan passende anvendes sammen med
messeformularerne for flygtninge og landsforviste, under hungersnød eller
for dem, der lider sult, for dem, der gør ondt mod os, for fanger, for fængslede, for syge, for døende, bøn om en god død, bøn i nød.

=
+
=
+
=
+

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,
barmhjertigheds Fader og trofaste Gud.
Thi du har givet os din Søn Jesus Kristus
som Herre og Forløser.
Altid har han vist sig barmhjertig
imod små og fattige,
syge og syndere,
og han gjorde sig til næste
for de undertrykte og udstødte.
I ord og gerning forkyndte han,
at du er Faderen,
som drager omsorg for alle dine børn.
Derfor lover og velsigner vi dig
med alle engle og helgener
og synger din herligheds pris,
idet vi uden ophør siger:
Hellig, hellig, hellig
er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
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Tillæg i

Velsignet være han, som kommer,
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
HC 2. Med udbredte hænder siger præsten:

Sandelig, du er hellig, og vi bør lovprise dig, Gud,
du der elsker menneskene
og altid er med dem på livets vej.
Sandelig, din Søn er velsignet,
han der er nærværende midt iblandt os,
når hans kærlighed fører os sammen.
Han åbner Skrifterne for os og bryder brødet
som i sin tid for disciplene.
AK 3. Han samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Så beder vi dig, mildeste Fader,
om at sende din Helligånd
for at hellige disse gaver af brød og vin,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

så at de må blive vor Herre Jesu Kristi Legeme og „ Blod.
Han samler hænderne.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i overens
stemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
tog han brødet ved det sidste aftensmåltid,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

udtalte velsignelsen, brød det,
rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
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Han viser menigheden den konsekrerede hostie, lægger den på patenen og
bøjer knæ i tilbedelse.
5. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken,
Præsten tager kalken,
holder den lidt over alteret og fortsætter:

fremsagde takkebønnen
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Han viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.

HC 6. Derefter siger han:
Melodi I

=
+

Eller Melodi II eller Melodi III på næste side:
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Melodi II

=

+

Eller:
Melodi III

=

+

HC Præsten:

Troens mysterium.
Og menigheden fortsætter med akklamationen:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os, du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse friede os fra døden.

"Forskellige anliggender" IV

351

7. Med udbredte hænder beder præsten:
AK

Derfor, hellige Fader,
fejrer også vi mindet om Kristus, din Søn, vor Frelser.
Du har ført ham gennem lidelsen og døden på korset
til opstandelsens herlighed
og givet ham sæde ved din højre hånd.
Vi forkynder din kærligheds værk,
indtil han kommer,
og vi frembærer for dig livets brød og velsignelsens kalk.
Når din Kirke frembærer disse offergaver,
vidner den om Kristi påskeoffer,
der er overleveret os.
Se nådigt til os og giv,
at vi, der har del i din Søns Legeme og Blod,
ved kraften i din kærligheds Ånd
må tælles blandt din Søns lemmer
nu og til evig tid.

1.K

Herre, før nådigt din Kirke
til dens fuldendelse i tro og kærlighed
sammen med vor pave N. og vor biskop N. *,.
alle biskopper, præster og diakoner,
ja hele dit ejendomsfolk.
Åbn vore øjne,
så vi ser vore brødres og søstres nød.
Send din Ånd,
så at vi i ord og gerning må styrke dem,
der har det svært og bærer byrder.
Lad os tjene dem af et oprigtigt hjerte
efter Kristi forbillede og på hans bud.
Giv, at din Kirke må fremstå som et levende vidnesbyrd
om sandhed og frihed,
fred og retfærdighed,
så at alle mennesker må fatte nyt håb.

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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2.K

Tillæg i

Tænk på vore brødre og søstre (N. og N.),
der er sovet ind i Kristi fred,
og alle de afdøde,
hvis tro du alene kender.
Lad dem fryde sig ved dit åsyns lys
og giv dem livets fylde i opstandelsen.
Skænk også os,
når vor pilgrimsvandring er til ende,
at nå til vor evige bolig,
hvor vi skal leve for evigt med dig
og den salige Jomfru Guds Moder Maria,
med apostlene og martyrerne
med den hellige N. (dagens helgen eller stedets værnehelgen)
og i fællesskab med alle helgen prise og højlove dig
ved Jesus Kristus din Søn.

HC/AK 8. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

+
Eller:

Melodi II

=
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+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten:
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Menigheden svarer højt:

Amen.
Herefter følger kommunionsliturgien  s. 200.
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Tillæg II
Velsignelse af og bestænkning
med vievand
1. Om søndagen, specielt i påsketiden, kan man når det er muligt foretage
velsignelse af og bestænkning med vievand i alle kirker og kapeller ved alle
messer, også ved dem, som fejres lørdag aften.
Hvis ceremonien finder sted under messen, erstatter den messens sædvanlige
indledende bodsritus.
2. Efter messens indledende hilsen står præsten vendt mod menigheden ved
sit sæde; foran sig har han en beholder med det vand, som skal velsignes.
Han opfordrer menigheden til bøn med disse eller lignende ord:

Kære brødre og søstre, lad os bønfalde Herren vor Gud om
at velsigne dette vand, som han har skabt, og som vi skal
bestænkes med til minde om vor dåb. Han hjælpe os nådigt
til at forblive tro mod den Ånd, vi har modtaget.
Efter en kort stilhed fortsætter han med samlede hænder:

Almægtige, evige Gud, du ville, at vandet,
der er livets udspring og renselsens kilde,
også skulle rense sjælene og give dem det evige liv.
Vi beder dig, Herre, velsign ✠ nådigt dette vand,
som vi ønsker at styrkes ved på denne din dag.
Lad det forny din nådes levende kilde i os
og værne os mod alt ondt på sjæl og legeme,
så at vi kan træde frem for dig med rene hjerter
og værdigt modtage din frelse.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
Eller:

Herre, almægtige Gud,
du er kilde og ophav til alt legemligt og åndeligt liv.
Vi beder dig: Velsign ✠ dette vand, som vi tillidsfuldt bruger
for at bønfalde om tilgivelse for vore synder
og opnå din nådes værn mod sygdom og alle farer og mod
fjendens list.
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357

Herre, vis os din barmhjertighed
og lad altid levende vand vælde frem til vor frelse,
så at vi kan træde frem for dig med rene hjerter
og undgå alle farer for legeme og sjæl.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
Eller, i påsketiden:
Herre, almægtige Gud, lyt i nåde til dit folks bønner
og velsign ✠ dette vand,
som minder os om vor underfulde skabelse
og vor endnu mere underfulde forløsning.
Du har skabt vandet,
for at det skulle give markerne frugtbarhed
og skænke vore legemer lindring og renselse.
Du gjorde også vandet til et middel for din barmhjertighed.
Thi ved det løste du dit folk af trældom
og slukkede dets tørst i ørkenen.
Ved det forkyndte profeterne den nye pagt,
som du ville slutte med menneskene,
og ved det vand, som Kristus helligede i Jordan-floden,
fornyede du vor faldne natur i genfødelsens bad.
Lad derfor dette vand være os et minde
om den dåb, vi har modtaget,
og giv os at dele vor glæde
med vore brødre og søstre, der er blevet døbt i denne påske.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
3. Hvor lokale forhold eller befolkningens tradition tilskynder til, at man
blander lidt salt i vandet, kan præsten velsigne saltet således:

Almægtige Gud, vi beder dig ydmygt om,
at du i din godhed vil velsigne ✠ dette salt,
som du har skabt.
Du bød profeten Elisa strø salt i det usunde vand
for at gøre det frisk.
Herre, lad alle fjendens angreb blive slået tilbage,
overalt hvor denne blanding af salt og vand stænkes,
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og lad din Helligånds nærværelse
bestandig være vort værn.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
Herefter kommer han i tavshed saltet i vandet.
4. Efter at præsten har fået vievandskosten, bestænker han sig selv og mini
stranterne, derefter gejstlige og menighed eventuelt under en vandring ned
gennem kirken.
Herunder synges en af følgende sange eller en anden egnet sang.

Uden for påsketiden
Ant. 1

Sl 51,9

Herre, rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!
Ant. 2

Ez 36,25-26

Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene.
Jeg renser jer for al jeres urenhed;
jeg giver jer et nyt hjerte, siger Herren.
Hymne

Lovet være Gud,
vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde,
til en uforgængelig arv,
der ligger gemt i Himlene til jer,
holdt rede til at åbenbares i den sidste tid!

jf. 1 Pet 1,3-5
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Vievand	

I påsketiden
Ant. 1

jf. Ez 47,1-2.9

Jeg så vand udgå fra templet,
det randt fra den højre side, halleluja.
Og alle skal leve, hvor strømmen kommer hen;
de er blevet frelst og skal synge:
Halleluja, halleluja.
Ant. 2

jf. Sef 3,8; Ez 36,25

På min opstandelses dag, siger Herren, halleluja,
vil jeg samle folkeslag og kalde kongeriger sammen,
og jeg vil stænke rent vand på jer, halleluja.
Ant. 3

jf. Dan 3,77.79

I kilder og alt, hvad der rører sig i vandet,
lovsyng og ophøj Gud til evig tid, halleluja.
Ant. 4

1 Pet 2,9

I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk,
for at I skal forkynde hans guddomsmagt,
han som kaldte jer ud af mørket
til sit underfulde lys, halleluja.
Ant. 5

Fra din side, Kristus, springer den kilde,
hvorved verdens urenhed vaskes bort og livet fornyes, halleluja.
5. Når præsten er vendt tilbage til sit sæde og sangen er færdig, siger han
vendt mod menigheden og med samlede hænder:

Den almægtige Gud rense os for vore synder.
Måtte han ved fejringen af denne eukaristi
atter gøre os værdige
til at sidde til bords i hans rige.
+ Amen.
6. Efter som reglerne foreskriver det, synges eller siges derefter Lovsangen
Ære være Gud.
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tillæg iii

Tillæg III
Ritual for
indsættelse af en
kommunionsuddeler
ad hoc.
1. Den lokale biskop kan bemyndige de enkelte præster til under en messe
at indsætte egnede troende til sammen med ham at uddele den hellige
kommunion, når dette virkelig er påkrævet.
2. Den person, der således indsættes som kommunionsuddeler, bør modtage
sit hverv efter følgende ritual:
3. Efter at præsten selv på sædvanlig måde har modtaget sakramentet, træder den, som skal uddele kommunionen, frem til alteret og stiller sig foran
celebranten, som velsigner ham med følgende ord:

Herren velsigne dig ✠ til nu at række dine brødre og søstre
Kristi Legeme og Blod.
Kommunionsuddeleren svarer: Amen.
4. Hvis kommunionsuddeleren selv skal modtage den hellige eukaristi, giver
præsten ham/hende den. Derefter rækker præsten vedkommende ciboriet
eller skålen med hostierne eller kalken, og sammen begynder de at uddele
kommunionen til de troende.
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Tillæg IV
Ritual for velsignelse af kalk
og patene under messen
1. Når kalken og patenen, hvormed vin og brød frembæres, hvori de konsekreres, og hvorfra de modtages, udelukkende og for bestandig er bestemt
til fejringen af Eukaristien, bliver de "hellige kar".
2. Ønsket om, at disse kar udelukkende skal bruges til fejringen af Eukaristien, tydeliggøres for den forsamlede menighed ved en særlig velsignelse,
som passende foretages under messen.
3. Enhver præst kan velsigne kalk og patene, blot disse er fremstillet i overensstemmelse med reglerne i Det romerske Missales generelle retningslinier,
nr. 327-332.
4. Hvis en kalk alene eller en patene alene skal velsignes, tilpasses teksterne.
5. Efter læsningen af Guds ord prædikes der. Præsten forklarer såvel de
bibelske læsninger som betydningen af en velsignelse af kalken og patenen,
som skal bruges ved Herrens måltid.
6. Altertjenere eller repræsentanter fra den menighed, som skænker kalken
og patenen, stiller efter Menighedens Forbønner karrene på alteret. Derefter
går præsten til alteret. Herunder synges antifonen:

Jeg løfter frelsens bæger
og påkalder Herrens navn.
eller en anden egnet sang.
7. Efter sangen siger præsten:

Lad os bede.
Alle beder et kort øjeblik i stilhed, hvorefter præsten fortsætter:

På dit alter, Herre vor Gud, sætter vi med glæde
denne kalk og denne patene
for at fejre den nye pagts offer:
din Søns Legeme og Blod, som her ofres og modtages,
gør disse kar hellige.
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Forund os, Herre,
at vi ved frembærelsen af disse lydefri offergaver
her på jorden må styrkes ved dine sakramenter
og fyldes af din Helligånd,
indtil vi i Himlens Rige
sammen med alle helgen
kan fryde os ved dit gæstebud.
Dig være pris og ære i evighed.
Alle:

Lovet være Gud i evighed.
8.Altertjenerne breder herefter korporalet ud på alteret. Nogle troende bærer
brød, vin og vand frem til fejringen af Herrens offer. Præsten lægger gaverne
i de nylig velsignede kar og frembærer dem som sædvanlig. Herunder kan
man passende synge antifonen:
Ant.

jf. Sl 116,13a.18a.

Jeg løfter frelsens bæger
og bringer dig lovprisningsoffer (I påsketiden: Halleluja).
Salme 116,10-19

Jeg troede, derfor talte jeg.
Jeg er hårdt plaget.
Jeg sagde i min angst:
Alle mennesker er løgnere.
(Antifonen gentages)

Hvordan kan jeg gengælde Herren
alle hans velgerninger mod mig?
Jeg løfter frelsens bæger
og påkalder Herrens navn.
(Antifonen gentages)

Jeg indfrier mine løfter til Herren
for øjnene af hele hans folk.
Dyrebart i Herrens øjne
er hans frommes liv.
(Antifonen gentages)
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Ak, Herre, jeg er din træl,
jeg er din træl, din trælkvindes søn,
du har løst mine lænker.
Jeg bringer dig slagtoffer til tak
og påkalder Herrens navn.
(Antifonen gentages)

Jeg indfrier mine løfter til Herren
for øjnene af hele hans folk,
i forgårdene til Herrens tempel,
i din midte, Jerusalem.
Ant.:

Jeg løfter frelsens bæger
og bringer dig lovprisningsoffer (I påsketiden: Halleluja).
eller en anden egnet sang.
9. Efter bønnenYdmygt beder vi dig, Herre, …, kan præsten passende tilryge
gaverne og alteret.
10. Under hensyntagen til omstændighederne ved messen bør de troende
modtage Kristi blod af den nylig velsignede kalk.

Tillæg v

372

Tillæg V

Tillæg V
Eksempler på
Menighedens Forbønner
1. Almen formular I
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
lad os af hele vort hjerte
rette vor bøn til Gud Fader, den Almægtige,
der vil, at alle mennesker skal frelses
og komme til erkendelse af sandheden.
Intentioner
1

For Guds hellige Kirke:
At Herren nådigt vil beskytte
og styrke den. Derom beder vi.
+ Herre hør vor bøn!

2

For alle jordens folk:
At Herren vil styrke og fremme
deres indbyrdes sammenhold. Derom beder vi.
+ Herre hør vor bøn!

3

For alle, der lider under trængsler:
At Herren nådigt vil lette deres lidelser.
Derom beder vi.
+ Herre hør vor bøn!

4

For os selv og vor menighed:
At Herren nådigt vil tage imod os alle
som en velbehagelig offergave. Derom beder vi.
+ Herre hør vor bøn!

Præstens afsluttende bøn
Gud,
du er vor tilflugt og styrke.
Hør din Kirkes hengivne bønner,
du, som selv er kærlighedens kilde,
og giv os at opnå i fuld virkelighed
hvad vi beder om i tro.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.

Eksempler på menighedens forbønner

2. Almen formular II
Præstens opfordring
Brødre og søstre,
lad os i denne fælles bøn,
ikke hver bede for sig selv eller blot for sine egne behov,
men lad os alle bede for hele Guds folk.
Intentioner
1a. For hele det kristne folk;
lad os bede om Guds overstrømmende godhed.
+ Kristus, hør vor bøn. Eller: Kristus, bønhør os.
1b. For alle dem, der endnu ikke tror;
lad os bede til ham, der skænker Åndens gaver.
+ Kristus, hør vor bøn.
2a. For politiske ledere;
lad os bede om Herrens kraft.
+ Kristus, hør vor bøn.
2b. For godt vejr og rig høst;
lad os bede til Herren, som styrer verden.
+ Kristus, hør vor bøn.
3a. For vore brødre og søstre,
som ikke kan deltage i denne gudstjeneste;
lad os bede til ham, der ser alle ting.
+ Kristus, hør vor bøn.
3b. For de troende sjæles trøst;
lad os bede til ham, der dømmer alt kød.
+ Kristus, hør vor bøn.
4a. For alle os, der beder fulde af tro
og anråber om Herrens barmhjertighed.
+ Kristus, hør vor bøn.
4b. For os og vore behov,
vi der ser hen til Herrens godhed;
lad os anråbe om vor Herre Kristi barmhjertighed.
+ Kristus, hør vor bøn.
Præstens afsluttende bøn
Herre, lyt i kærlighed til vore bønner
og bønhør os nådigt, når vi ydmygt råber til dig.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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3. Adventstiden
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
vi venter på vor Herre Jesu Kristi komme.
Lad os af hele vort hjerte påkalde hans barmhjertighed.
Måtte han, som kom til verden
for at forkynde Evangeliet for fattige
og læge sønderknuste hjerter,
også i vor tid bringe frelsen til alle,
som er i nød.
Intentioner
1a. At han vil gæste sin hellige Kirke
og altid værne den.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
1b. At han vil give vor pave, vor biskop
og alle biskopper i verden
Åndens nådegaver.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
2a. At vore dage må henrinde i fred
under hans beskyttelse.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
2b. At han vil lade dem, der regerer,
være ledet i deres hjerte af hans vilje,
så at de fremmer alles vel.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
3a. At han vil helbrede sygdom,
fordrive sult og afvende al trængsel.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
3b. At han i sin barmhjertighed
vil befri alle, der er forfulgt.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.

Eksempler på menighedens forbønner

4a. At vi må være vidner for alle mennesker
om hans kærlighed
og forblive i sandheden.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
4b. At han må finde os vågende,
når han kommer.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
Præstens afsluttende bøn
Almægtige, evige Gud,
du vil frelse alle
og ønsker ikke, at nogen fortabes.
Hør dit folks bønner:
lad verden styres i din fred
og din Kirke glæde sig
ved at tjene dig i tryghed.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.

375

376

Tillæg V

4. Juletiden
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
på denne dag (i denne nat, i denne tid)
da Gud, vor Frelser, har åbenbaret sin godhed og er blevet menneske,
vil vi frembære vore ydmyge bønner til vor Gud,
ikke i tillid til vor egen retfærdigheds gerninger, men til hans miskundhed.
Intentioner
1. For Guds Kirke:
At den må holde ud i uforfalsket tro og med glæde tage imod ham,
som den uplettede Jomfru Maria undfangede ved englens ord
og fødte på underfuld måde.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
2. For fremskridt og fred i hele verden:
At de gode gaver, vi modtager her i tiden,
må blive til evig løn.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
3. For dem, der lider under sult, sygdom eller ensomhed:
At julens mysterium om Kristi åbenbarelse
må give dem lindring på sjæl og legeme.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
4. For familierne i vor menighed:
At de ved at modtage Kristus
må lære også at tage imod ham i de fattige.
Lad os bede til Herren:
+ Herre, forbarm dig.
Præstens afsluttende bøn
Herre vor Gud, vi beder om, at hun,
der fik lov til at bære ham, som var Gud og menneske,
må bære dine troendes bønner frem for dig.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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5. Fastetiden, I
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
altid bør vi frembære vore bønner,
men særligt i denne fastetid
skal vi våge med Kristus
og bede indtrængende til Gud.
Intentioner
1. For hele det kristne folk:
Lad os bede Herren om,
at det i denne hellige tid
må finde rigere næring i hvert ord,
der udgår af Guds mund.
2. For hele verden:
Lad os bede Herren om,
at den må finde fred og hvile,
og at vore dage i sandhed må blive
en nådens og frelsens tid.
3. For synderne og de ligeglade:
Lad os bede Herren om,
at de i denne forsoningens tid må vende tilbage til ham.
4. For os selv:
Lad os bede Herren om,
at vi i vore hjerter omsider må få afsky
for vore synder.
Præstens afsluttende bøn
Herre, giv, at dit folk af hele sit hjerte må omvende sig til dig,
så at vi ved din barmhjertighed
må modtage, hvad vi i den rette ånd
vover at bede dig om.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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6. Fastetiden, II
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre, lad os, nu da påskens højtid nærmer sig,
bønfalde Herren mere indtrængende:
Giv, at vi sammen med de døbtes skare og hele verden
alle må få rigere del i dette hellige mysterium.
Intentioner
1. Lad os bønfalde Herren om,
at han nådigt vil give de katekumener,
som skal modtage den hellige dåb ved den forestående påskefest,
at vokse i tro og indsigt.
2. Lad os bønfalde Herren om,
at de nødlidende folk, der er afhængige af andre, må blive hjulpet,
så at fred og tryghed altid og overalt må styrkes.
3. Lad os bønfalde Herren om,
at alle, der sørger og er tyngede af byrder,
må få styrke ved hans nåde.
4. Lad os bønfalde Herren om,
at vi alle må lære at give afkald
for at hjælpe dem, der er i nød.
Præstens afsluttende bøn
Forbarm dig, Herre, over din bedende Kirke
og se nådigt til dem, hvis hjerte vendes mod dig.
Giv, at de, som du lader få del i det guddommelige mysterium,
aldrig må mangle din hjælp.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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7. Hverdage i den stille uge
Præstens opfordring
I denne passionstid
bønfaldt Kristus sin Fader
med tårer og under høje råb.
Lad os ydmygt bede Gud om,
at han for sin Søns skyld
også nådigt vil høre vore bønner.
Intentioner
1. Lad os bede Herren om,
at Kristi brud, Kirken,
i denne passionstid må blive renset ved hans blod.
2. Lad os bede Herren om,
at alt i hele verden ved blodet fra Kristi kors
må opnå fred og frelse.
3. Lad os bede Herren om,
at alle, som ved sygdom og trængsler
har del i Kristi lidelse,
må få styrke og tålmodighed.
4. Lad os bede Herren om,
at vi alle ved Herrens lidelse og kors
må føres til opstandelsens herlighed.
Præstens afsluttende bøn
Herre,
vær med dit bedende folk
og giv, at vi i kraft af din Søns lidelse
må opnå, hvad vi ikke i tiltro til egne gerninger
tør tage for givet.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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8. Påsketiden
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
lad os i denne påskeglæde
endnu mere indtrængende bede Gud om,
at han, som nådigt hørte sin elskede Søns bønner,
også vil se til vor ringhed.
Intentioner
1. For vore sjæles hyrder:
Lad os bede Herren om,
at de med klogskab må lede den hjord,
som er dem betroet af den gode hyrde.
2. For hele verden:
Lad os bede Herren om,
at den med sandhed må glædes i den fred,
som er skænket af Kristus.
3. For vore lidende brødre og søstre:
Lad os bede Herren om,
at deres sorg må vendes til den glæde,
som ingen kan tage fra dem.
4. For vor menighed:
Lad os bede Herren om,
at den med stor tro og tillid
må vidne om Kristi opstandelse.
Præstens afsluttende bøn
Gud, du kender vort liv og ved, at vi ligger under
for mange slags nød og lidelse.
Lyt til dem, der beder i længsel
og opfyld, hvad de ønsker i tro.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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9. Det almindelige kirkeår, I
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
vi er samlet for at takke Gud for hans velgerninger.
Lad os bede om, at han vil indgive os bønner,
som må være ham til behag.
Intentioner
1. Lad os bede til Herren
for vor pave N., vor biskop N., alle præster og diakoner
og det folk, der er betroet til deres ledelse.
2. Lad os bede til Herren
for de politiske ledere og embedsmænd,
der skal sørge for det fælles vel.
3. Lad os bede til Herren
for søfolk, rejsende og fangerne i fængslerne.
4. Lad os bede til Herren
for os alle,
som er samlet i dette hellige hus
i tro, i tjeneste, i kærlighed og i gudsfrygt.
Præstens afsluttende bøn
Herre, lad din bedende Kirkes ønsker være dig til behag
og skænk os i din barmhjertighed,
hvad vi ved egne fortjenester ikke tør håbe på.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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10. Det almindelige kirkeår, II
Præstens opfordring
Kære brødre og søstre,
vi er kommet sammen i dette hus
for at fejre vor forløsnings mysterier.
Lad os derfor bede til den almægtige Gud,
at hele verden må få fornyet kraft
af disse livets og nådens kilder.
Intentioner
1. Lad os bede til Herren
for alle, som har viet sig til Gud:
At de alle med hans hjælp i troskab må holde fast ved deres forsæt.
2. Lad os bede til Herren
for fred blandt folkene:
At al strid må ophøre,
og folkene af et frit hjerte må tjene ham.
3. Lad os bede til Herren
for de gamle, de ensomme og de syge:
At vi må styrke dem med vor næstekærlighed.
4. Lad os bede til Herren
for os, der er samlet her:
At vi må forstå at bruge de jordiske goder,
som Gud ikke ophører at skænke os,
således at vi allerede nu kan holde fast ved de evige.
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Præstens afsluttende bøn
Herre, lad din nåde være med dit bedende folk,
så at vi af din gavmildhed må opnå,
hvad vi, vejledte af din Ånd
tillidsfuldt beder om.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
I det almindelige kirkeår kan man også bruge de almindelige formler, som
er angivet ovenfor som nr. 1 og 2, side 372 og 373.
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11. Messer for de afdøde
Præstens opfordring
Lad os i tro påkalde Gud, vor almægtige Fader,
som oprejste Kristus, sin Søn, fra de døde,
og bede om frelse for levende og døde.
Intentioner
1. Lad os bede Herren om,
at han vil grundfæste det kristne folk i tro og enhed.
2. Lad os bede Herren om,
at han vil udfri hele jorden fra al krigens elendighed.
3. Lad os bede Herren om,
at han nådigt vil vise sig som en fader
for de brødre og søstre, der er uden arbejde, mad eller bolig.
4a. Lad os bede Herren om,
at han vil skænke den afdøde N.,
som engang i sin dåb modtog spiren til evigt liv,
at få del i de helliges samfund i al evighed.
4b. Lad os bede Herren om,
at han på den yderste dag vil oprejse ham,
som har modtaget Kristi Legeme,
det evige livs brød.
(eller for en præst:)
Lad os bede Herren om,
at han, som i Kirken tjente som præst,
må få del i den himmelske liturgi.
4c. Lad os bede Herren om,
at han vil lønne vore afdøde brødre og søstre,
slægtninge og velgørere for deres møje.
4d. Lad os bede Herren om,
at han vil lade sit ansigt lyse for alle,
der er sovet ind i håbet om opstandelsen.
4e. Lad os bede Herren om,
at han nådigt vil hjælpe og trøste
vore brødre og søstre i trængsel.
4f. Lad os bede Herren om,
at han nådigt vil føre alle,
der her er kommet sammen i tro og tjeneste,
til herligheden i sit rige.
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Præstens afsluttende bøn
Herre,
lad vor bøn blive til hjælp
for dine afdøde tjenere og tjenerinder.
Fri dem fra alle deres synder
og giv dem del i din forløsning.
Ved Kristus, vor Herre.
+ Amen.
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Børnemesser I	

Måden hvorpå
Eukaristisk bøn I
til børnemesser
siges under koncelebration
Af hensyn til børns psykologi er det klart det bedste at afstå fra koncele
bration, når messen fejres som børnemesse. Men i de særlige tilfælde med
koncelebration, iagttages følgende:
Alt indtil han tog børnene til sig og velsignede dem siges af hovedcelebranten
alene med udbredte hænder.
Ordene fra Kærlige Far til med én stemme kan overlades til en af koncelebranterne, som da beder den højt alene og med udbredte hænder.
Fra Hellige Far til Vi beder dig, Far, tag imod os, sammen med ham siges
af alle koncelebranterne i fællesskab på følgende måde:
a) Hellige Far indtil din elskede Søns med hænderne rakt frem mod
offergaverne;
b) Således kan vi frembære for dig og For i den nat, da han blev forrådt med samlede hænder;
c) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet
og kalken under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket
rettet mod hostien og kalken under fremvisningen (elevationen) og
efterfølgende dyb bøjning;
d) Far, du elsker os så meget med udbredte hænder.
Forbønnen: Herre, hos dig bliver ingen glemt indtil fyldes vi med forundring kan overlades til en af koncelebranterne, som da beder den højt alene
og med udbredte hænder.

Tillæg VI

390

Tillæg Vi
eukaristiske bønner
til børnemesser
Anvendelsen af disse eukaristiske bønner begrænses strengt til messer, som
fejres med børn alene, det vil sige personer, som endnu ikke er trådt ind i
pubertetsalderen, eller til messer, hvor størsteparten af deltagerne er børn.
Hver eukaristisk bøn er forsynet med egen præfation, der på grund af den
enkelte bøns særlige struktur og karakter ikke kan ombyttes med andre
præfationer.
I sagens natur er den latinske tekst ikke blot beregnet til liturgisk brug, men
fremstår snarere som model eller eksempel.

I
Præsten løfter sine hænder og indleder den eukaristiske bøn:

1.

= 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.

Præsten fortsætter med opløftede hænder:
HC

Gud, vor Far,
Du har samlet os her;
Vi står foran dig
for at fejre dig,
bringe dig vor hyldest
og sige dig, hvor meget vi beundrer dig.
Priset være du, Herre, for alt det skønne
som findes i verden
og for glæden, der fylder vort hjerte.
Priset være du, Herre, for solen der oplyser dagen
og for dit ord, der oplyser vort sind.
Dig siger vi tak for jorden, for menneskene
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der bor derpå
og for livet du har givet os.
Gud, vor Far, du er i sandhed god.
Du holder af os og gør vidunderlige ting
for vores skyld.
2. Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Far, du tænker altid på os mennesker,
du forlader os aldrig.
Du har sendt os din elskede Søn;
han kom for at frelse os:
han helbredte de syge,
han tilgav synderne,
han viste alle din store kærlighed og
han tog børnene til sig og velsignede dem.
3. Præsten fortsætter med opløftede hænder:
1.K

Kærlige Far, når vi nu lovpriser dig,
står vi ikke alene:
over hele jorden synger dit folk din lov og pris.
Derfor samles vi i bøn med hele Kirken,
Sammen med vor pave N. og vor biskop N.
I himlen lovpriser
Jomfru Maria, apostlene
og alle engle og helgen dig uden ophør.
Sammen med dem tilbeder vi dig
med én stemme:
Alle siger:

Hellig, hellig, hellig er Herren,
Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer
i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.

392

Tillæg VI

4. Præsten fortsætter med opløftede hænder:
AK

Hellige Far,
for at vise dig vor taknemmelighed,
har vi stillet brødet og vinen frem:
Præsten samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

giv at de må blive
Præsten samler hænderne og velsigner én gang brødet og kalken, idet han
siger:

din elskede Søns „ Jesu Kristi, Legeme og Blod.
Præsten samler hænderne.

Således kan vi frembære for dig,
hvad vi selv får i gave af dig.
5. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.
Hvad Herren sagde og gjorde, sker nu.

For i den nat, da han blev forrådt
og frivilligt gik ind til sin lidelse,
tog han brødet, fremsagde takkebønnen,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en lille hovedbøjning.

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden den forvandlede hostie, lægger den på patenen
og tilbeder den.
6. Derefter fortsætter han:

Ligeså tog han efter måltidet kalken
fremsagde takkebønnen
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en lille hovedbøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
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den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for mange
til syndernes forladelse.

Derpå sagde han til dem:

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, han stiller den på corporalet og tilbeder
den ved en knæbøjning.
7. Derefter siger præsten, idet han løfter sine hænder op:

Det Jesus har sagt, vi skal gøre
det gør vi her og nu:
vi frembærer for dig livets brød og frelsens kalk
og forkynder således hans død og hans opstandelse.
Jesus har ført os hen til dig.
Vi beder dig, Far, tag imod os sammen med ham.
Alle siger højt:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os, du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse friede os fra døden.
8. Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Far, du elsker os så meget,
lad os komme til dit bord og
send os Helligånden.
Lad os, som modtager din Søns Legeme og Blod,
blive ét hjerte og ét sind.
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2.K

Herre hos dig bliver ingen glemt;
vi beder for dem vi holder af,
for vor pave N. og vor biskop N. ,*
for vore forældre, søskende og venner
og for dem, der er gået bort i fred.
Hjælp alle der lider og er bedrøvede,
hjælp vore kristne brødre og søstre overalt
og alle mennesker i hele verden.
Når vi ser, hvad du gør for os gennem din Søn, Jesus Kristus,
fyldes vi med forundring og priser dig uden ophør.

HC/AK 9. Præsten samler hænderne, tager patenen med hostien og kalken og hæver
dem begge, idet han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Alle svarer:

Amen.

Måden hvorpå
Eukaristisk bøn II
til børnemesser
siges under koncelebration
Af hensyn til børns psykologi er det klart det bedste at afstå fra koncele
bration, når messen fejres som børnemesse. Men i de særlige tilfælde med
koncelebration, iagttages følgende:
Alt indtil for at vi skulle få del i dit eget liv siges af hovedcelebranten alene
med udbredte hænder.
Fra Vi beder dig, Gud vor Far til og fører os til dig siges af alle koncele
branterne i fællesskab på følgende måde:
a) Vi beder dig, Gud vor Far med hænderne strakt ud over offergaverne;
b) Dagen før sin død med samlede hænder;
c) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet og
kalken under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket rettet mod hostien og kalken, mens de vises frem, og efterfølgende dyb
bøjning;
d) Kærlige Far, vi mindes Jesu død og opstandelse med udbredte
hænder.
Forbønnerne: Hør os, Herre Gud til Før dem kærligt til glæden i dit hus og
Vi beder dig, Far, til altid vil synge din pris kan overlades til en af koncelebranterne, som da beder den højt alene og med udbredte hænder.

Tillæg IV

398

Eukaristisk bøn II
til børnemesser
Præsten løfter sine hænder og indleder den eukaristiske bøn:

1.

= 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.

Præsten fortsætter med opløftede hænder:
HC

Ja, kærlige Far,
vi har glædet os til
at takke dig
og sammen med Jesus Kristus
at fryde os i din Kirke.
Alle svarer højt:

Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Så meget har du elsket os,
at du skabte denne store og skønne verden
for at glæde os.
Alle svarer højt:
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Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Så meget elsker du os,
at du giver os din Søn Jesus,
som fører os til dig.
Alle svarer højt:

Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Så meget elsker du os,
at du bringer os sammen i Kristus.
Ved Helligånden gør du os til børn i én stor familie.
Alle svarer højt:

Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Vi takker dig for din store kærlighed
sammen med engle og alle helgen
som tilbeder dig og synger:
Alle siger:

Hellig, hellig, hellig er Herren,
Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
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2. Præsten fortsætter med opløftede hænder:

Ja, velsignet være Jesus, som du sendte os,
børnenes og de fattiges ven.
Han kom for at vise os,
hvordan vi kan elske både dig
og hinanden.
Han kom for at fjerne fjendskab og had
fra menneskets hjerte,
for det onde ødelægger venskabet,
og hadet gør kun ulykkelig.
Han lovede os, at Helligånden
skulle være hos os alle dage,
for at vi skulle få del i dit eget liv.
Alle siger:

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
AK 3. Præsten samler hænderne og udstrækker dem over offergaverne, idet han
siger:

Vi beder dig, Gud vor Far:
send os din hellige Ånd,
for at disse gaver, brød og vin,
Præsten samler hænderne og velsigner én gang brødet og kalken, idet han
siger:

må blive vor Herre „ Jesu Kristi
Legeme og Blod.
4. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.

Dagen før sin død
viste han os sin store kærlighed:
For da han ved aftensmåltidet spiste
sammen med sine disciple,
Præsten tager brødet, løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog han brødet,
bad takkebønnen over det,
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brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en lille hovedbøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden den forvandlede hostie, mens alle siger:

Jesus Kristus hengivet for os.
Præsten lægger den konsekrerede hostie på patenen og tilbeder den ved en
knæbøjning.
5. Derefter fortsætter han:

På samme måde tog han kalken fyldt med vin
bad til dig og sagde tak,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
Præsten gør en lille hovedbøjning.

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for mange
til syndernes forladelse.
Præsten viser menigheden kalken, mens alle siger:

Jesus Kristus hengivet for os.
Præsten fortsætter:

Derefter sagde han til dem:

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten stiller kalken på corporalet og tilbeder den ved en knæbøjning.
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6. Derefter siger præsten, idet han løfter sine hænder op:

Troens mysterium.
Alle svarer:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os, du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse friede os fra døden.
Med opløftede hænder beder præsten:

Kærlige Far,
vi mindes Jesu død og opstandelse,
verdens frelser, som gav sig selv i vore hænder.
Sådan kunne hans offer til forsoning og fred
blive vort offer
og føre os til dig.
Alle svarer:
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1.K Præsten opløfter hænderne og fortsætter:

Hør os, Herre, vor Gud
og giv alle, der tager del i dette måltid,
din kærligheds Ånd.
Lad dem blive stadig stærkere
knyttet til hinanden i din Kirke,
sammen med vor Pave N., vor biskop N.* ,
alle andre biskopper og alle,
der er sat til at tjene dit folk.
Alle svarer:

Med opløftede hænder fortsætter præsten:

Vær med dem, vi holder af (vores forældre,
vores søskende og vores venner),
og med dem, vi ikke holder nok af.
Vær også med dem,
som ikke længere er i denne verden,
men er gået bort i fred.
Før dem kærligt til glæden i dit hus.
Alle svarer:

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.

2.K Med opløftede hænder fortsætter præsten:

Vi beder dig, Far:
Lad os engang blive samlet hos dig
sammen med Jomfru Maria,
Jesu mor og vores mor,
og fejre en evig fest i dit rige,
hvor alle vor Herre Jesu Kristi venner
altid vil synge din pris.
Alle svarer:

HC/AK Præsten samler sine hænder, tager patenen med hostien og kalken og løfter
begge dele, idet han siger:
Melodi I

=

+
Eller:
Melodi II

=
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+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

Præsten:
HC/AK

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer dig, Gud Fader den almægtige,
i Helligåndens enhed
al herlighed og ære,
fra evighed til evighed.
Alle svarer:

Amen.

Måden hvorpå
Eukaristisk bøn III
til børnemesser
siges under koncelebration

Af hensyn til børns psykologi er det klart det bedste at afstå fra koncele
bration, når messen fejres som børnemesse. Men i de særlige tilfælde med
koncelebration, iagttages følgende:
Alt indtil som han selv engang gjorde siges af hovedcelebranten alene med
udbredte hænder.
Fra Kære Far, helliggør med din Ånds kraft til blive ét legeme i kærlighed
siges af alle koncelebranterne i fællesskab på følgende måde:
a) Kære Far, helliggør med din Ånds kraft til Legeme og Blod med
hænderne rakt frem mod offergaverne;
b) For aftenen før med samlede hænder;
c) hvis det skønnes rigtigt med højre hånd rakt frem mod brødet
og kalken under indstiftelsesordene, men i alle tilfælde med blikket
rettet mod hostien og kalken under fremvisningen (elevationen) og
efterfølgende dyb bøjning;
d) Derfor, hellige Far, Til sidst skal han og Hellige Far, du har indbudt
os med udbredte hænder.
Forbønnen: Herre, velsign vor pave til være med ham hos dig til evig tid
kan overlades til en af koncelebranterne, som da beder den højt alene og
med udbredte hænder.
I denne eukaristiske bøn er der særlige foranderlige indskudsbønner til
påsketiden.
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Eukaristisk bøn III
til børnemesser
Præsten løfter sine hænder og indleder den eukaristiske bøn:

1.

= 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.

HC Præsten fortsætter med udbredte hænder:

†Vi takker dig, Gud,
du, som skabte os
for at vi skulle leve for dig
og elske hinanden.
Du har givet os, at vi kan se hinanden
og tale sammen
og dele glæde og sorg med hinanden. †
I påsketiden siger præsten:

† Du er de levendes Gud,
som har kaldet os til livet
og vil, at vi skal nyde den evige salighed.
Som den første af os oprejste du Jesus Kristus fra de døde
og gav ham det nye liv.
Du har også lovet os
et liv uden ende, uden nød og uden smerte. †
Derfor er vi glade, Far,
og takker dig
sammen med alle, som tror på dig.
Med engle og helgen
lovsynger vi dig og siger (synger) glade:
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Alle svarer højt:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud.
Himmel og jord er opfyldt af din herlighed.
Hosanna i det høje.
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Hosanna i det høje.
2. Med udbredte hænder fortsætter præsten:

Ja, Herre, du er i sandhed hellig
og kærlig mod os alle;
Du viser alle mennesker din mildhed.
Vi takker dig
først og fremmest for din Søn, Jesus Kristus.
† Han er kommet til verden,
fordi menneskene vendte dig ryggen
og endnu i dag ikke kan enes.
Men han har åbnet vore øjne og ører,
så vi kan se dig som Far til os alle
og elske hinanden. †
I påsketiden siger præsten:

† Han bragte os bud om det liv,
vi evigt skal leve hos dig i din stråleglans.
Han viste os livets vej,
som vi skal vandre med kærlige skridt,
og som han selv er gået forud for os. †

Og nu samler Kristus os omkring ét bord,
og ønsker, at vi skal gøre som han selv engang gjorde.
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AK Han samler hænderne, holder dem udstrakt over offergaverne og siger:

Kære Far, helliggør ved din Ånds kraft disse gaver,
brød og vin,
Han samler hænderne
og velsigner samtidig brødet og kalken, idet han siger:

at de for os må blive din Søns Jesu Kristi
Legeme og „ Blod.
Han samler hænderne.
3. I det efterfølgende skal Herrens ord udtales klart og tydeligt i over
ensstemmelse med deres karakter.

For aftenen før han gik i døden
for vor skyld,
og for sidste gang satte sig til bords med sine disciple,
Præsten tager brødet,
løfter det lidt over alteret og fortsætter:

tog han brødet,
udtalte velsignelsen over det,
brød det, rakte det til sine disciple og sagde:
Præsten gør en let bøjning:

Tag det og spis alle deraf.
Dette er mit legeme,
som heng
 ives for jer.
Præsten viser menigheden hostien, lægger den på patenen og bøjer knæ i
tilbedelse.
4. Derefter tager han kalken, løfter den lidt over alteret og fortsætter:

Ligeså tog han kalken fyldt med vin,
udtalte velsignelsen,
rakte kalken til sine disciple og sagde:
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Præsten gør en let bøjning:

Tag den og drik alle deraf.
Dette er kalken med mit blod,
den nye og evige pagts blod,
som udgydes for jer og for alle
til syndernes forladelse.

Derefter sagde han til dem:

Dette skal I gøre til min ihukommelse.
Præsten viser menigheden kalken, stiller den på korporalet og bøjer knæ i
tilbedelse.
5. Med udbredte hænder siger præsten derefter:
Melodi I

=
+

Eller:
Melodi II

=

+

Eller Melodi III på næste side:

Tillæg IV

412

Eller:
Melodi III

=

+

Præsten:

Troens mysterium.
Alle svarer:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse, indtil du kommer.
Eller:

Herre, vi forkynder din død,
vi priser din opstandelse,
vi forventer dit komme i herlighed.
Eller:

Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken,
forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.
Eller:

Verdens Frelser, frels du os, du, som ved dit tunge kors
og ved din opstandelse friede os fra døden.
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6. Med udbredte hænder beder præsten:

Derfor, hellige Far, står vi her foran dig
og tænker med glæde på alt det,
Jesus Kristus har gjort for at frelse os.
I dette hellige offer,
som han har betroet sin Kirke,
mindes vi hans død og hans opstandelse.
Hellige Far, du som er i Himlen,
vi beder dig, tag imod os
sammen med din elskede Søn.
Han gik frivilligt i døden for os.
Men du lod ham opstå fra de døde;
derfor vil vi tiljuble dig og sige (synge):
Alle svarer (synger):

Med udbredte hænder fortsætter præsten:

Til sidst skal han komme i herlighed,
og i hans rige skal ingen længere lide nød,
ingen græde,
ingen være bedrøvet
og synd og død skal ikke herske længere.
Derfor siger (synger) vi:
Alle svarer (synger):
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Med udbredte hænder fortsætter præsten:

Hellige Far, du har indbudt os til dette bord,
hvor vi glade modtager Kristi Legeme.
Vi beder dig om,
at dette måltid må give os kræfter
til stadig bedre at leve efter din vilje
og i Helligånden blive ét legeme i kærlighed.
1.K

Herre, velsign vor pave N.,
vor biskop N. * og alle andre biskopper.
† Hjælp alle Kristi disciple
at stifte fred
og bringe glæde til andre. †
I påsketiden siger præsten:

†  Giv, at de troendes hjerter
må fyldes af påskens glæde
og at vi må bringe denne glæde til alle mennesker,
der sørger. †
Lad os alle engang,
sammen med Gudsmoder, Jomfru Maria
den hellige N. og alle helgener
bo i Himlen med Kristus
og være med ham hos dig til evig tid.
HC/AK 7. Præsten tager patenen med hostien og kalken og løfter begge dele, idet
han siger:
Melodi I

=

* Her kan nævnes bispedømmets hjælpebiskopper eller andre biskopper, jf. Generelle retningslinier for det romerske Missale, nr. 149.
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+
Eller:
Melodi II

=

+
Eller:
Melodi III

=

+

eller

+

416

Præsten
HC/AK

Ved Ham, og med Ham og i Ham,
tilkommer dig, Gud Fader, den Almægtige,
i Helligåndens enhed,
al herlighed og ære
fra evighed til evighed.
Alle svarer:

Amen.
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Forberedelse til messen
Bøn af den hellige Ambrosius
Gode Herre Jesus Kristus,
med frygt og bæven nærmer jeg mig
det salige måltid ved dit bord.
Ingen egne fortjenester kan jeg påberåbe mig,
synder som jeg er,
og kun din barmhjertighed og godhed har jeg at fortrøste mig til.
For jeg har plettet sjæl og legeme med mange forseelser,
tanke og tunge har jeg ikke vogtet med omhu.
Derfor, gode Gud, skælver jeg for din majestæt
- jeg elendige, der er fanget i snarer og tager min tilflugt til dig, barmhjertighedens kilde.
Til dig iler jeg for at blive helbredt
og søger ly under dine vingers skygge.
Ham, som jeg ikke vover at træde frem for som min dommer,
håber jeg at møde som min frelser.
Herre, jeg viser dig mine sår,
min skam lægger jeg åbent frem for dig.
Jeg véd, at mine synder er mange og store,
og jeg frygter på grund af dem,
men jeg håber på din barmhjertighed,
for den er uden grænser og mål.
Herre Jesus Kristus, evige Konge, Gud og menneske,
korsfæstet for os mennesker,
se da til mig med dit barmhjertige blik.
Bønhør mig, for jeg håber på dig:
forbarm dig over mig, der er fuld af synd og elendighed,
du som aldrig vil ophøre at lade barmhjertighedens strøm rinde.
Vær hilset, vor frelses Offerlam,
for mig og hele menneskeslægten blev du hengivet på korsets træ.
Vær hilset, ædle og dyrebare blod,
der flød fra min korsfæstede Herres, Jesu Kristi, sår
og vaskede hele verdens synder bort.
Herre, husk på din skabning,
som du har løskøbt med dit blod.
Jeg angrer mine synder
og ønsker at sone, hvad jeg har gjort.
Barmhjertige Fader,
tag da alle mine synder og misgerninger bort fra mig,
så at jeg renset på sjæl og legeme
værdig kan smage det Allerhelligste.
Lad dit Legemes og Blods hellige offermåltid,
som jeg uværdige ønsker at få,
blive til forladelse for mine synder,
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til fuldkommen renselse for mine forseelser
og fordrive de onde tanker,
få de gode følelser til at vågne påny,
til frelse fremkalde gerninger efter din vilje
og blive det fasteste værn for både sjæl og legeme
mod mine fjenders listige angreb.
Amen.

Bøn af den hellige Thomas af Aquino
Almægtige, evige Gud,
se, jeg kommer til din Énbårne Søns,
vor Herre Jesu Kristi sakramente.
Jeg kommer som den syge til livets læge,
som den urene til barmhjertighedens kilde,
som den blinde til den evige klarheds lys,
som den fattige og arme til Herren over himmel og jord.
Derfor beder jeg dig, du uendelig gavmilde og rige,
nådigt helbrede min sygdom,
vaske min urenhed bort,
oplyse min blindhed,
gøre min fattigdom rig
og klæde min nøgenhed.
Så kan jeg modtage englenes brød,
kongernes Konge og herrernes Herre,
med sådan ærefrygt og ydmyghed,
med sådan anger og hengivenhed,
så stor renhed og tro,
så fast et forsæt og sindelag,
at det bliver til frelse for min sjæl.
Giv mig, beder jeg, ikke blot at modtage
vor Herres Legemes og Blods sakramente,
men også sakramentets nåde og kraft.
Barmhjertige Gud,
Giv mig at modtage din Énbårne Søns,
vor Herre Jesu Kristi Legeme,
som han fik fra Jomfru Maria,
således at jeg bliver værdig til at få del i hans mystiske legeme
og tælles blandt hans lemmer.
Kærlige Fader,
forund mig, at jeg engang, ansigt til ansigt,
for evigt må skue din elskede Søn,
som jeg nu gør mig rede til at modtage her på jorden
under sakramentets slør.
Han, som lever og råder med dig
fra evighed til evighed.
Amen.
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Bøn til den salige Jomfru Maria
Salige Jomfru Maria,
godheds og barmhjertigheds moder,
jeg elendige og uværdige synder
tager min tilflugt til dig af hele mit hjerte
og al min kærlighed.
Du som stod hos din kære Søn,
da han hang på korset,
vær mig elendige synder nådig og stå også ved min side
og hos alle præster, som i dag frembærer messeofferet
her og overalt i den hellige Kirke.
Hjælp du os,
så at vi kan bringe et værdigt og velbehageligt offer
for den udelte og ophøjede Treenigheds åsyn.
Amen.
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Intentionsbøn før messen
Jeg ønsker at fejre messen
og modtage vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod
efter den hellige romerske Kirkes ritus
til ære for den almægtige Gud
og hele hans sejrrige himmelske hærskare,
til gavn for mig selv og hele hans stridende hærskare på jorden,
for hver og en, der i eget navn eller i almindelighed
har anbefalet sig til min forbøn,
og for den hellige romerske Kirkes vel.
Amen.
Glæde og fred,
forbedring af vort liv,
tid til sand bodfærdighed,
Helligåndens nåde og trøst,
udholdenhed i al god gerning,
det skænke os den almægtige og barmhjertige Herre.
Amen.
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Taksigelse efter messen
Bøn af den hellige Thomas af Aquino
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Jeg takker dig,
fordi du alene af din barmhjertighed
og uden min fortjeneste
nådigt har villet mætte mig synder, din uværdige tjener,
med din Søns, vor Herre Jesu Kristi Legeme og Blod.
Jeg beder om, at denne hellige kommunion
ikke må blive mig til anklage og dom,
men et middel til frelse og tilgivelse.
Måtte den være mig en troens rustning
og den gode viljes skjold,
frigøre mig fra mine laster
og udrydde begæret og den onde lyst,
så at jeg må vokse i kærlighed og tålmodighed,
i ydmyghed og lydighed og i alt godt.
Måtte den være mig et urokkeligt værn
mod alle fjenders listige angreb,
de synliges såvel som de usynliges,
og bringe mine lidenskaber,
de kødelige såvel som de åndelige,
til fuldendt hvile.
Måtte den binde mig fast til dig,
du ene og sande Gud,
og blive den salige fuldendelse
af mit livs mål.
Jeg beder dig nådigt føre mig synder
ind til dit gæstebud, der er herligt over al forstand,
hvor du sammen med din Søn og Helligånden
for dine hellige er det sande lys,
opfyldelsen af alle deres længsler,
den evige glæde
og al lykkes og saligheds fuldendelse.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen.
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Påkaldelse af vor hellige Forløser
Kristi sjæl hellige mig,
Kristi Legeme frelse mig,
Kristi Blod opildne mig,
Vandet fra Kristi side rense mig,
Kristi lidelse styrke mig,
Gode Jesus, bønhør du mig,
I dine sår du skjule mig,
Lad mig ej blive skilt fra dig,
For fjendens vold beskyt du mig,
I dødens time kald på mig
Og lad mig komme hjem til dig,
For at jeg kan prise dig
Med dine helgen til evig tid.
Amen.

Selvopofrelse
Tag, Herre, al min frihed.
Tag imod min hukommelse, min forstand og hele min vilje.
Hvad jeg end har eller besidder, er du den,
der har givet mig det:
Jeg giver dig det altsammen tilbage
og overlader fuldstændigt til din vilje at råde over det.
Skænk mig blot kærlighed til dig og giv mig din nåde,
så er jeg rig nok
og kræver intet mere ud over det.

Bøn til vor Herre, den korsfæstede Jesus Kristus
Gode og milde Jesus,
se, jeg knæler ned for dit ansigt
og af hele mit hjerte bønfalder jeg dig:
prent i mit hjerte levende tro, håb og kærlighed,
en oprigtig anger over mine synder
og en fast vilje til at forbedre mig.
Med stor kærlighed og smerte
mindes jeg dine fem sår og grunder derover i mit hjerte.
Jeg tænker på,
hvad allerede David sagde med profetiske ord om dig
og lagde dig i munden, gode Jesus:
»De har gennemboret mine hænder og fødder,
jeg kan tælle alle mine ben« (Sl. 22,17).
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Almindelig kirkebøn tilskrevet pave Clemens XI
Herre, jeg tror, forøg min tro.
Jeg håber, styrk mit håb.
Jeg elsker, opflam min kærlighed.
Jeg sørger, uddyb min sorg.
Jeg tilbeder dig som mit livs ophav.
Jeg længes efter dig som mit livs mål.
Jeg priser dig som min evige velgører.
Jeg påkalder dig som mit nådige værn.
Led mig i din visdom,
bevar mig i din retfærdighed,
trøst mig i din mildhed,
beskyt mig med din almagt.
Herre, til dig ofrer jeg
mine tanker, for at du må være deres mål,
mine ord, for at de må handle om dig,
mine gerninger, for at de må være efter din vilje,
mine lidelser, for at de kan bæres på grund af dig.
Jeg vil alt, hvad du vil.
Jeg vil det, fordi du vil det.
Jeg vil det, således som du vil det.
Jeg vil det, så længe du vil det.
Herre, jeg beder dig:
Oplys min forstand,
opflam min vilje,
rens mit hjerte,
helliggør min sjæl.
Lad mig sørge over fortidens synder,
modstå fremtidens fristelser,
rette skadelige tilbøjeligheder,
opdyrke alt gavnligt og godt.
Skænk mig, gode Gud,
kærlighed til dig, had til mig selv,
iver for min næste
og ringeagt for verden.
Giv mig at adlyde mine foresatte,
hjælpe mine underordnede,
have omsorg for mine venner
og skåne mine fjender.
Lær mig at overvinde
nydelsessyge med strenghed,
gerrighed med gavmildhed,
hidsighed med mildhed
og lunkenhed med viljens glød.
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Gør mig klog i mine beslutninger,
rolig i farer,
tålmodig i modgang
og ydmyg i medgang.
Herre, lad mig være årvågen i bøn,
mådeholden ved måltider,
flittig i min gerning
og fast i mit forsæt.
Måtte jeg bevare uskyld i det indre,
selvbeherskelse i det ydre,
mønstergyldig opførsel
og orden i mit liv.
Gør mig altid årvågen,
så at jeg kan beherske min natur,
give plads for din nåde,
overholde loven
og vinde frelsen.
Lad mig lære af dig,
hvor ringe det jordiske er,
hvor ophøjet det guddommelige,
hvor kortvarigt det timelige
og hvor varigt det evige.
Giv mig at forberede mig på døden,
frygte dommen,
undfly helvede
og opnå paradiset.
Ved Kristus, vor Herre.
Amen.
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Bøn til Jomfru Maria
Maria, hellige Jomfru og Moder,
se, jeg har taget imod din elskede søn,
som du har undfanget i dit rene skød,
født, ammet og favnet i din ømhed.
Se, ydmygt og kærligt minder jeg dig om ham,
som var dine øjnes lyst og glæde.
Ham bringer jeg til dig,
for at du kan holde ham i din favn,
elske ham i dit hjerte
og bære ham frem for den helligste Treenighed
i den himmelske tjeneste
til din egen hæder og ære
og for min og hele verdens nød.
Derfor beder jeg dig, gode Moder:
vind mig tilgivelse for alle mine synder,
nådens fylde til at tjene ham trofast
og til sidst en salig død,
for at jeg sammen med dig kan prise ham
i alle evigheders evigheder.
Amen.
Hil dig, Maria, fuld af nåde, Herren er med dig;
velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt Jesus.
Hellige Maria, Guds Moder,
bed for os syndere
nu og i vor dødstime.
Amen.
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