22. juli

SANKT MARIA MAGDALENE
Apostlenes apostel
Fest
Indgangsvers
Jesus sagde til Maria Magdalene:
Gå hen til mine brødre og sig til dem:
Jeg stiger op til min fader og jeres fader,
til min Gud og jeres Gud.

Joh 20,17

Kollekt
Gud, din Enbårne Søn har ladet Maria Magdalene være
den første, som bragte bud om påskens glæde.
Giv os, at vi ved hendes forbøn og eksempel
må forkynde den levende Kristus
og engang se ham herske i din herlighed.
Han, som lever og råder …
Bøn over Gaverne
Herre, tag imod de gaver, vi bringer dig
på den salige Maria Magdalenes mindedag,
ligesom din Enbårne Søn nådigt tog imod
hendes ivrige tjeneste og kærlighed.
Han, som lever og råder ...

Præfation

Apostlenes apostel

= 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 i alle ting lover og priser dig, almægtige Fader,
hvis barmhjertighed ikke er mindre end din almagt,
ved Kristus, vor Herre.
Han viste sig virkeligt i haven for Maria Magdalene,
som havde elsket ham i hans liv på jorden,
så ham dø på korset,
søgte ham, mens han lå i graven,
og som den første tilbad ham, da han var opstået fra de døde;
han hædrede hende med en apostels sendelse for apostlene,
for at budskabet om det nye liv skulle nå ud
til jordens grænser.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
med alle engle og helgener,
idet vi med jubel synger:
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
Kommunionsvers
2 Kor 5,14.15
Kristi kærlighed tvinger os,
for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv,
men for ham, der døde og opstod for dem.
Bøn efter Kommunionen
Herre, giv os, der har modtaget dit hellige sakramente,
den samme trofaste kærlighed,
der fik den salige Maria Magdalene
til altid at følge Kristus som sin herre og mester.
Han, som lever og råder ...

