
Mandag efter pinse

Den salige Jomfru Maria, Kirkens Moder
Mindedag

Indgangsvers  jf. ApG 1,14  
Disciplene holdt alle i enighed fast ved bønnen,
sammen Jesu mor Maria.

Kollekt
Gud, barmhjertigheds Fader,
da din Enbårne Søn hang på korset,
gav han os sin egen Moder, den salige Jomfru Maria,
så at hun også er vor Moder.
Giv, at din Kirke ved hendes kærlige forbøn
dag for dag må bære mere frugt
og fryde sig ved sine børns hellighed,
så at den kan drage alle folkeslagenes familie til sin favn.
Ved vor Herre …

Bøn over Gaverne
Herre, tag imod vore gaver og lad dem blive frelsens sakramente.
Giv, at vi ved dette mysteriums kraft
må fyldes af kærlighed til Jomfru Maria, Kirkens Moder,
og opnå sammen med hende
at blive tættere forenet med dit forløsningsværk.
Ved Kristus, vor Herre.

Missale



Præfation Maria, Kirkens billede og Moder  

= 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 højlover vi altid med lovsang,
når vi fejrer den salige Jomfru Maria.
I sit rene hjerte tog hun imod dit Ord,
som hun i sit jomfruelige skød undfangede ved din nåde.
Ved at føde Skaberen 
nærede hun Kirken fra dens oprindelse.
Ved korsets fod modtog hun pantet på Guds kærlig hed
og antog alle mennesker som sine børn,
der ved Kristi død er født til evigt liv.

Medens apostlene ventede på Ånden, som du havde lovet dem,
forenede hun sin forbøn med disciplenes bønner
og blev et forbillede på den bedende Kirke.

Efter at være optaget i Himlens herlighed
følger hun nu Kirkens vandring på jord med en moders kærlighed.
Hun værner mildt dens skridt på vejen til fædrelandet,
indtil Herrens dag oprinder i al sin herlighed.

Derfor lovpriser vi dig med alle helgener og engle,
idet vi uden ophør siger:

Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …



Kommunionsvers  jf. Joh 2,1.11  
Der var bryllup i Kana i Galilæa,
og dér var Jesu mor med.
Jesus gjorde dér begyndelsen på sine tegn
og åbenbarede sin herlighed,
og hans disciple troede på ham.

Eller:  jf. Joh 19,26-27  
Hængende på korset
sagde Jesus til den discipel, han elskede:
Dér er din mor.

Bøn efter Kommunionen
Herre, efter at have modtaget pantet på forløsning og liv
beder vi dig ydmygt:
Lad din Kirke ved Jomfru Marias moderlige hjælp
oplyse alle folkeslag om Evangeliets glade budskab
og ved Helligåndens ud gy del se fylde hele jorden.
Ved Kristus, vor Herre.





Mandag efter pinse

Den salige Jomfru Maria, Kirkens Moder
Mindedag

Læsning  1 Mos 3,9-15.20

Jeg sætter fjendskab mellem dit afkom og kvindens afkom.

Læsning af Første Mosebog.

Efter at Adam havde spist af træet kaldte Gud Herren på ham: 
»Hvor er du?« og han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, 
fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig.«
 Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist 
af det træ, jeg forbød dig at spise af?«
 Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og 
så spiste jeg.«
 Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun 
svarede: »Slangen forledte mig til at spise.«
 Da sagde Gud Herren til slangen:

»Fordi du har gjort dette,
skal du være forbandet
blandt alt kvæg
og blandt alle vilde dyr.
På din bug skal du krybe,
og støv skal du æde,
alle dine dage.
Jeg sætter fjendskab
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.«

 Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle men-
nesker.

Dette er Guds ord.

Lektionar



Eller 

Læsning ApG 1,12-14
De holdt i enighed fast ved bønnen sammen med Maria, Jesu mor.

Læsning af Apostlenes Gerninger.

Efter at Jesus var optaget til himmelen, vendte apostlene tilbage 
til Jerusa lem fra Oliebjer get, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en 
sabbatsvej derfra.
 Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de 
plejede at opholde sig, Peter og Johannes og Jakob og Andreas, 
Filip og Thomas, Bartholomæus og Matthæ us, Jakob, Alfæus’ søn, 
og zeloten Simon og Judas, Jakobs søn.
 De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinder ne 
og Jesu mor Maria og hans brødre.

Dette er Guds ord.

Vekselsang  Sl 87,1-2.3+5.6-7

+ Herlige ting siges om dig
 du Guds by. 

Han har grundlagt sin by på hellige bjerge.
Herren elsker Zions porte
mest af alle Jakobs boliger. +

Herlige ting siges om dig
du Guds by. +
Men om Zion hedder det: Her er hver og én født,
den Højeste har selv grundfæstet den. +

Herren skriver folkene op,
dér er de født.
Dansende synger de:
Alle mine kilder er i dig. +

Akklamation til Evangeliet 
+ Halleluja, halleluja!

Lykkelige Jomfru, som fødte Herren;
du Kirkens salige Moder,



som i os værner din søn 
Jesu Kristi Ånd! +

Evangelium  Joh 19,25-34

»Dér er din søn. Dér er din mor.«

✠ Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes.

På den tid stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru, 
og Maria Magdalene ved Jesu kors. Da Jesus så sin mor og ved siden 
af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, 
dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« 
Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.
 Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften 
skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med 
eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel 
og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde 
han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.
 Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive 
hængende på korset sabbatten over for det var en stor sabbatsdag 
bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust 
og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene på den 
første og på den anden, som var korsfæstet sammen med Jesus.
 Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke 
hans ben, men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og 
der kom straks blod og vand ud.

Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.


