
DAGENS LITURGI 
Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor (2. pinsedag)  
Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2017 
Inngangsvers       Jf. Apg 1,14 
Disiplene holdt trofast sammen i bønn, sammen med Maria, Jesu mor.  
Syndsbekjennelse 
Kyrie eleison 

Kirkebønn:  
Gud, all miskunns Far, da din enbårne Sønn hang på korset, gav han oss til 
mor sin egen mor, den salige Jomfru Maria. Gjør din Kirke fruktbar på 
hennes kjærlige forbønn, så den kan favne stadig nye folkeslag og glede 
seg i sine barns hellighet. Ved vår Herre …  

Første Lesning står skrevet i 1. Mosebok   1 Mos 3,9-15.20 
Mor til alle som lever 

Etter at mannen hadde spist av treet ropte Herren Gud på ham og sa: «Hvor 
er du?» Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er 
naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er  
naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte: 
«Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg 
spiste.» Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har gjort?»  
Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Da sa Herren Gud til 
slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde 
dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager. Jeg 
vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. 
Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» Mannen kalte 
kvinnen Eva, for hun ble mor til alle som lever. Slik lyder Herrens Ord …  

Responsoriesalme:       Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 (℟: 3) 

Omkved: Herlige ting er sagt om deg, du Guds by. 
Han har grunnlagt byen  
på hellige fjell. 
Av alle Jakobs boliger  
elsker Herren Sions porter høyest.  

Herlige ting er sagt om deg, du Guds by. 
For om Sion heter det: 
«Hver og en er født her.»  
Den høyeste selv har grunnfestet byen.  

Herren skriver opp folkene og teller dem: 
«Alle er de født her.»  
De danser og synger: 
«Alle mine kilder er i deg.»  
Andre Lesning står skrevet i Apostlenes Gjerninger    Apg 1,12-14 

De holdt trofast sammen i bønn sammen med Maria, Jesu mor 
Etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen, vendte apostlene tilbake til 
Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, 
bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de 
pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og 
Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og 
Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med 
noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Slik lyder Herrens Ord   

Halleluja 
Halleluja. Å lykksalige jomfru, som fødte Herren; 
å salige Kirkens Mor, du som styrker oss ved din Sønns Jesu Kristi Ånd! Halleluja.  

Evangelium       Joh 19,25-34 

Dette er din sønn. Dette er din mor. 
På den tid sto Jesu mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria 
Magdalena ved Jesu kors. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen 
han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til 
disippelen: «Dette er din mor.» Fra da av tok disippelen henne hjem til seg. Jesus 
visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg 
tørster.» Det sto et kar der med vineddik. De fylte en svamp med den, satte 
svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått 
vineddiken, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.  
Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, 
for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina 
måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina 
først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. 
Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en 
av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.  
Preken … 

Forbønner 



Kjære medkristne! I går feiret vi at den oppstandne Jesus Kristus, den 
annen og siste Adam, sendte sin Ånd til disiplene, og Kirken ble til; i dag 
minnes vi hans og Kirkens mor, Jomfru Maria, hun som tidlig ble kalt «den 
annen Eva». La oss be:  

L: For paven, biskopene og prestene, at de må lære av Jomfru Maria å 
vise moderlig omsorg for Kirkens barn. ℞ Vi ber deg …  

L: For folk med ansvar for det menneskelige liv og menneskeverdet, 
om visdom og forstand, nåde og kraft på forbønn av «den annen Eva» –  
slik at det kan bli beskyttet og bevart som begynte med henne 
«som ble mor for alt som lever» og derfor av Adam ble kalt Eva.  
℞ Vi ber deg … 

L: For alle kristne som forfølges eller lider på grunn av sin tro, 
om trøst og bistand på forbønn av Jomfru Maria, smertens mor. ℞ 

L: Om morskjærlighet, farskjærlighet og søskenkjærlighet 
i vår menighet på forbønn av Kirkens mor. ℞ 

Barmhjertige Gud, himmelske Far, du som i tidenes morgen gav Eva til 
mor for alt som lever, og som siden gjorde «den annen Eva» til Kirkens 
mor, gi oss å oppleve hennes omsorg og kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre. 
Amen. 

Bønn over offergavene 
Herre, ta imot vårt offer. La dets frelsende kraft og Jomfru Marias kjærlighet 
oppflamme våre hjerter, så vi, sammen med henne som er Kirkens mor, 
blir knyttet stadig sterkere til ditt frelsesverk. Ved Kristus, vår Herre.  

Slutningsbønn 
Herre, vi har mottatt pantet på vår gjenløsning og på det evige liv. Vi ber at din 
Kirke, med hjelp fra Maria, vår mor, må forkynne Evangeliet for alle folk og 
utøse din Ånd over all jorden. Ved Kristus, vår Herre.  

Utsendelse 

Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor 

(2. pinsedag) 
Innført i Kirkens generalkalender av pave Frans i 2017 

Jf. Apg 1,14 

Disiplene holdt trofast sammen i bønn, sammen med Maria, Jesu mor.  

 

St. Mikael Kirke 
& 

St. Maria Kirke  

1. juni 2020 

Guds kirkes grunnvoll ene (LH533) 
    Tekst: Samuel John Stone 1866    Melodi: Samuel Sebastian Wesley 1864    Oversettelse: Gustav Jensen 

1920 



 
2Utvalgt av slekter alle, / dog én i verden vid, / hør hennes løsen 
gjalle: / En tro, én dåp, én strid! / Ett hellig navn hun nevner, / ett bord 
hun styrkes ved, / og mot ett håp hun stevner / i stadig strid for fred. 

3Skjønt undrende man skuer / de sår hun bære må, / et mål for 
fiendens buer / og for de rever små, / dog hellige der inne / står vakt i 
natten lang, / snart sår og sukk skal svinne / og blive morgensang. 

4Mens her hun nød og trengsel / har enn å stride med, / hun venter full 
av lengsel / på evighetens fred, / ti høyt hun skal seg glede / ved salig 
syn til sist, / når Kirkens strid her nede, / blir Kirkens seier hist. 

5Dog er i Åndens mening / alt her hun Herren nær, / har hellig, søt 
forening / med Herrens venner der. / I lykkelige alle! / I hellige hos 
Gud! / Han oss til eder kalle / ved salig reisebud! 

Gud, jeg tror og fast bekjenner (LH528) 
(Omdirigert fra LH528) 

    Tekst: Petter Dass    Melodi: Johan Flitner 1661    Bearbeidelse: Lars Roar Langslet 1992 

 
 

2Gud, gi Kirken fred og lykke! / Pryd du henne med ditt smykke! / 
Hun er Herrens bilde lik, / ja, din brud evindelig! 

3Du velsigne hennes prester! / Du velsigne hennes gjester! / Du 
velsigne alle dem / som til alterbord går frem. 

4Jesus, jeg fikk bli din broder, / jeg har Kirken til min moder, / jeg din 
Fader har til Gud, / ta min sjel nu til din brud! 

5La meg i din Kirkes bolig / vandre for deg rett og trolig, / inntil du 
meg fører hjem / til det ny´ Jerusalem! 

Lover Herren (LH287) 
    Tekst: B.S. Ingemann 1822 / LR 1920    Melodi: Johann Rudolph Ahle 1664 / Wolfgang Karl Briegel 

1687 

https://liturgi.info/wiki/index.php?title=LH528&redirect=no


 
 
2Herre, vær oss evig nær! / Vær oss nær når sol opprinner, / og når 
sol og stjerneskjær / i den dype natt forsvinner! / La din Ånd ei fra 
oss vike / til vi ser deg i ditt rike. 

Maria, moder kjær (LH574) 
    Tekst: Katolsk Salmebok 1934    Melodi: Katolsk Koralbok 

 
 

2I sorg og glede jeg / vil ihukomme deg; / selv lyden av ditt navn / kan 
stille hjertets savn. / Å, var jeg alltid din, / Maria, moder min! 

3Slår så min siste stund, / din forbønn meg forunn. / Be til din Sønn 
for meg, / at han forbarmer seg. / Da vil jeg glad i sinn / deg takke, 
moder min! 
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