Bønn for det ufødte liv
i St Hallvard kirke
lørdag 27. november kl 17.00
NÅR SAKRAMENTET
SETTES UT SYNGES:
Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine
( Salmebok nr. 449)
Stille tilbedelse.

FØRSTE ADVENTSVESPER
Vers: Gud, kom meg til hjelp.
Svar: Herre, vær snar til frelse.
Ære være Faderen og Sønnen og
den Hellige Ånd, som det var i
opphavet, så nå og alltid og i all
evighet. Amen.
HYMNE: Rorate Cæli desuper

(Salmebok nr. 353)

1. Antifon: Forkynn for folkene og si: Se, Gud, vår Frelser kommer.
Salme 141
Herre, jeg kaller på deg, kom meg hurtig til hjelp, * lytt til min røst når jeg
roper.
Som røkoffer gjelde min bønn for deg, * mine løftede hender som aftenoffer.
1

Herre, sett vakt for min munn, * vokt mine Leppers dør.
Bøy ikke mitt hjerte til ondt, * til å gjøre ugudelig gjerning med
ugjerningsmenn.
Jeg vil ikke smake * deres fine retter.
Når den rettferdige slår meg, * er det av kjærlighet.
Den ugudeliges olje skal ikke salve mitt hode, * mot hans ondskap setter jeg
min bønn.
Deres høvdinger skal styrtes mot klippen, * de som elsket å høre meg si:
"Som når en pløyer og velter opp jord, * strøs vare ben ved dødsrikets gap."
Med øynene vendt mot deg, Herre, * tar jeg min tilflukt til deg. La ikke min
sjel gå til grunne.
Herre, frels meg fra deres snarer, * fra onde menneskers garn.
I sine egne garn skal de fanges, * men jeg skal gå frem på min vei.
Ære være Faderen og Sønnen * og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid * og i all evighet. Amen.
1. Antifon: Forkynn for folkene og si: Se, Gud, vår Frelser kommer.
2. Antifon: Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham, og på den
dag skal det bli et stort lys. Halleluja!
Salme 142
Jeg bønnfaller Herren med høye rop, * løfter min røst og trygler Herren.
Jeg utøser min sorg for hans åsyn, * nevner min nød for ham.
Min ånd er såre plaget, * men du kjenner min vei.
På veien jeg skal vandre, * har de lagt skjulte snarer.
Jeg ser til høyre og speider, * men ingen vil kjennes ved meg.
Hvor skal jeg ta min tilflukt? * Ingen bryr seg om mitt liv.
Herre, jeg roper til deg og sier: * "Du er min tilflukt, min arv i de levendes
land.
Herre, gi akt på min klage, * for jeg er såre elendig.
Fri meg fra dem som forfølger meg, * de er meg for sterke.
Før min sjel ut av fengslet, * så jeg kan love ditt navn.
De rettferdige skal samle seg om meg * når du gjør vel mot meg."
Ære være Faderen og Sønnen * og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid * og i all evighet. Amen.
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2. Antifon: Se, Herren kommer, og alle hans hellige med ham, og på den dag
skal det bli et stort lys. Halleluja!
3. Antifon: Herren kommer med makt og velde, og alle skal se ham.
Filipperbrevet (2, 6-11)
Han som er i Guds skikkelse, * aktet det ikke for rov å være Gud lik.
Men han gav avkall på seg selv, * tok en tjeners skikkelse og kom i
menneskers lignelse.
Som et menneske var han å se til, * han ydmyket seg selv, ble lydig inntil
døden, ja, døden på et kors.
Derfor har også Gud opphøyet ham, * og skjenket ham navnet over alle navn,
for at hvert et kne i Jesu navn skal bøye seg, * i himmelen, på jorden og under
jorden,
og hver en tunge skal bekjenne til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre!
Ære være Faderen og Sønnen * og den Hellige Ånd.
Som det var i opphavet, så nå og alltid * og i all evighet. Amen.
3. Antifon: Herren kommer med makt og velde, og alle skal se ham.
Lesning 1 Tess 5,23-24
Måtte han selv, fredens Gud, hellige dere helt og fullt, og med legeme, sjel og
ånd bevare dere helstøpte, så dere kan stå plettfrie frem når vår Herre Jesus
Kristus kommer. Han er trofast som har kalt dere, han skal også fullføre
verket.
KORT PREKEN
Responsorium:
K/A: Vis oss, Herre, din miskunn. K: Gi oss din frelse, A: og din miskunn. K:
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. (Gjenta 1. del)
Antifon til Magnificat: Se, Herren kommer langt borte fra.
Hans lys fyller all jorden.
Luk 1,46-55 (synges) (Salmebok nr. 557) Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus in Deo salvatore meo,
quia respexit humilitatem ancillæ suæ.
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Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius,
et misericordia eius in progenies et progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui;
deposuit potentes de sede et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiæ,
sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et
simper, et in sæcula sælulorum. Amen.
Antifon: Se, Herren kommer langt borte fra. Hans lys fyller all jorden.
Forbønner
La oss påkalle Kristus, han som er glede og fryd for alle som venter på ham,
og si:
KOM, HERRE, DRØY IKKE LENGER.
I glede venter vi på ditt komme, - kom, Herre Jesus! - KOM …
Du som er før all tid, kom og frels oss som lever i tiden. - KOM …
Du som skapte verden og alle som bor der, kom og frels dine henders verk.
- KOM …
Du som ikke skydde vår dødelige natur, kom og sett oss fri fra dødens
herrevelde. - KOM …
Du som kom for at vi skulle ha liv i overflod, kom og gi oss ditt evige liv.
- KOM …
Du som ville samle alle mennesker i ditt rike, kom og kall sammen dem
som venter på å se ditt åsyn. - KOM …
Fader vår (synges (Salmebok nr. 27))
Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera
nos a malo. Amen.
Bønn
Vi ber deg, allmektige Gud, hjelp oss, dine troende, å forberede oss på Kristi
komme ved et liv i godhet og rettferd, så vi på den ytterste dag får stå ved
hans høyre side og ta i arv det rike du har gjort rede for oss. Ved ham, vår
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Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og råder med deg i den Hellige Ånds
enhet, Gud fra evighet til evighet. Amen.

ETTER VESPER:
Lesning fra 1. Mosebok 3,9-15
Men Herren Gud ropte på Adam og sa til ham: «Hvor er du?» Han svarte:
«Jeg hørte deg i hagen. Da ble jeg redd fordi jeg var naken, og jeg gjemte
meg.» Da sa han: «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du spist av det treet
jeg forbød deg å spise av?» Adam svarte: «Kvinnen som du har satt til å være
hos meg, hun gav meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud sa til kvinnen:
«Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen lokket meg, og jeg
spiste.»
Da sa Herren Gud til slangen:
«Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og alle ville dyr.
På buken skal du krype, og mold skal du ete alle dine dager. Jeg vil sette
fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal
knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen.»
FORBØNNER FOR DET UFØDTE LIV

forbønnene avsluttes med Pave Johanns Paul IIs bønn (fra Evangelicum
Vitæ, 105)
Å, Maria, den nye verdens morgenrøde, alt levendes mor, deg betror vi
livets sak: Se hen, å mor, til den talløse skare barn som hindres i å bli født,
de fattige, som tvinges til et byrdefullt liv, til menn og kvinner som er ofre
for brutal vold, gamle og syke som drepes av likegyldighet eller misforstått
barmhjertighet. Tilskynd alle som tror på din Sønn å forkynne Livets
Evangelium med besluttsomhet og kjærlighet til mennesker i vår tid. Gi
dem nåde til å ta imot Evangeliet som en stadig ny gave, glede over å feire
det med takknemlighet livet igjennom, og mot til å bære vitnesbyrd om det
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og sammen med alle mennesker av god vilje, besluttsomt å bygge en
sivilisasjon hvor sannheten og kjærligheten råder, Gud Skaperen som
elsker livet til lov og ære.

ROSENKRANSEN
I FADERENS + OG SØNNENS OG DEN HELLIGE ÅNDS NAVN
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper, og på
Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den
Hellige Ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død
og begravet, som fór ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde,
fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den allmektiges høyre hånd, skal
derfra komme igjen for å dømme levende og døde. JEG TROR PÅ DEN
HELLIGE ÅND, DEN HELLIGE KATOLSKE KIRKE, DE HELLIGE
SAMFUNN, SYNDENES FORLATELSE, KJØDETS OPPSTANDELSE OG
DET EVIGE LIV. AMEN.
Fader vår, du som er i himmelen. Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. GI OSS I DAG VÅRT
DAGLIGE BRØD. OG FORLAT OSS VÅR SKYLD SOM VI ÒG
FORLATER VÅRE SKYLDNERE. OG LED OSS IKKE INN I FRISTELSE,
MEN FRI OSS FRA DET ONDE. AMEN.
3X Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant
kvinner og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. HELLIGE MARIA, GUDS
MOR, BE FOR OSS SYNDERE, NÅ OG I VÅR DØDSTIME. AMEN.
Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, SOM DET VAR I
OPPHAVET, SÅ NÅ OG ALLTID OG I ALL EVIGHET, AMEN.
VI BRUKER GLEDENS MYSTERIER
Engelens budskap til Maria - Lukas 1:26-31
Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i
Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann
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av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær
hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over
engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til
henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med
barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.
Fadervår - 10x Hill deg, Maria - Ære være Faderen …
Marias besøk hos Elisabeth - Lukas 1:39-45
Noen dager senere drog Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til
den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på
henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble
fylt av Den Hellige Ånd og sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner,
og velsignet er ditt livs frukt.»
Fadervår - 10x Hill deg, Maria - Ære være Faderen …
Jesu Kristi fødsel - Lukas 2:4-7
Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem,
siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria,
sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle
føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en
krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.
Fadervår - 10x Hill deg, Maria - Ære være Faderen …
Jesus blir båret frem i tempelet - Lukas 2:22-35
Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med opp til
Jerusalem for å bære ham fram for Herren. .. I Jerusalem bodde det den gang
en mann som hette Simeon; han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på
tiden som skulle komme med trøst for Israel. … Simeon velsignet dem og sa
til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel,
og til et tegn som blir motsagt. Slik skal mange hjerters tanker komme for
dagen. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd.»
Fadervår - 10x Hill deg, Maria - Ære være Faderen …
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Jesus blir gjenfunnet i tempelet - Lukas 2:41-49
Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var
blitt tolv år, drog de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var
over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene
visste om det. (Da de ikke fant ham i reisefølget, begynte de å lete etter ham),
og etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til
dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og
over de svar han gav. (Og han sa til Maria og Joesef: «Hvorfor lette dere etter
meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»
Fadervår - 10x Hill deg, Maria - Ære være Faderen …

SAKRAMENTSTILBEDELSE
O salutaris Hostia, / Quae cæli pandis ostium: / Bella premunt hostilia,
/ Da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino / Sit sempiterna gloria, / Qui vitam sine termino /
Nobis donet in patria. Amen.

Tantum ergo Sacramentum .... (Salmebok nr. 454)

SAKRAMENTAL VELSIGNELSE
Sakramentet settes tilbake mens det synges:
Alma redemptoris Mater (Salmebok nr. 545)
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