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Den salige Jomfru Maria af Loreto
Fællestekster for Den salige Jomfru Maria.

Læsning

Es 7,10-14

Se, jomfruen skal blive med barn.

Læsning af profeten Esajas’ Bog.
I de dage talte Herren til Akaz: »Bed om et tegn fra Herren din
Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje.«
Akaz svarede: »Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke
udæske Herren.«
Da sagde Esajas: »Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er
mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Men Herren
vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde1 skal blive med barn og
føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel, som betyder
”Gud med os”.«
Dette er Guds ord.

1

Liturgikommissionen anbefaler ”Jomfruen” i stedet for ”den unge kvinde”.
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Vekselsang
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Luk 1,46b-47.48-49.50-51.52-53.54-55

+ Den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn.
Eller:

+ Salig er du, Jomfru Maria,
som bar den evige Faders Søn.
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser! +
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn. +
Og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker. +
Han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort. +
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
– som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid. +
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Akklamation til Evangeliet

jf. Luk 1,28

+ Halleluja, halleluja!
Hil dig, Maria, fuld af nåde;
Herren er med dig:
velsignet er du blandt kvinder. +

Evangelium

Luk 1,26b‑38

Se, du skal blive med barn og føde en søn.

✠ Dette hellige Evangelium skriver evangelisten Lukas.
På den tid blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa,
der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand,
som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.
Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og
spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde.
Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet
nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal
give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes
søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han
skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være
ende på hans rige.«
Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig
været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge
dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds
søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin
alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette
måned; thi intet er umuligt for Gud.«
Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig
efter dit ord!«
Så forlod englen hende.
Dette er vor Herre Jesu Kristi Evangelium.
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