
SØNDAGS LITURGI: 24. mai 2020 (Mboken s. 298) 
 

SYVENDE SØNDAG I PÅSKETIDEN - ÅR “A” 
 

Første lesning:  Apg 1, 12-14 
Salme 27. Omkved: Jeg tror at jeg skal få se Herrens 

godhet i de levendes land. 
Annen lesning:       1 Pet 4, 13-16 
Evangelium:                    Joh 17, 1-11a 

 

FORBØNNER 

Etter at Kristi forherligelse var blitt fullendt i himmelen, ventet 
apostlene, Maria, Jesu Mor, og noen andre kvinner i trofast bønn på 
Ånden.  La også oss be om Herrens Ånd: 
 
 For Kirken i vår tid, at den fylt av håp må være et bønnens 
 fellesskap. Vi ber deg...  
 

For dem som er gitt statsmakt, at de må la sin gjerning 
gjennomtrenge av bønn. Vi ber deg …  
 
For pårørende av alle koronarammede, om oppmuntring og hjelp i 
deres vanskelige situasjon. Vi ber deg… 
 
For helsepersonell, om kraft og styrke i deres store tjeneste for så 
mange mennesker. Vi ber deg 

 
 For dem som med rette lider for egne forbrytelser, at de må 
 omvende seg og finne håp i Kristi lidelse. Vi ber deg...  
 
 For oss i vårt oppdrag med å gjøre Kristus kjent, at vi selv ved 
 Ånden og Ordet må erkjenne hvem han er. Vi ber deg...  
 
Allmektige Gud, himmelske Far, din Sønn har gitt oss til deg 
for at vi skal være dine. Hør våre bønner og send oss din Ånd. 
Ved Kristus, vår Herre. Amen.  
Pavens bønneintensjoner for mai 2020 

Misjonsintensjon: For diakoner 

Vi ber om at diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for Ordet og for de 
fattige, må være et styrkende symbol for verdenskirken. 

KUNNGJØRINGER for St. Mikael Kirke i Moss 

Messetider kommende uke 22: 
Søndag, 24/5  kl. 9.00 fromesse  
    kl. 10.00 høymesse 
   kl. 16.00 messe på polsk 
Torsdag, 28/6 kl. 17.30 tilbedelse 
   kl. 18.30 rosenkransbønn  

med litaniet til Guds Mor Maria 
kl. 19.00 messe  

Lørdag, 30/5  kl. 14.30 tilbedelse 
   kl. 15.30 rosenkransbønn  

med litaniet til Guds Mor Maria 
kl. 16.00 messe 

Pinsedag, 31/5 kl. 9.00 fromesse 
kl. 10.00 høymesse  

   kl. 16.00 messe på polsk 
2. Pinsedag, 1/6 kl. 10.00 messe 
 

ST MIKAEL KATOLSKE MENIGHET: 
140719. Takk 

 

Religionsundervisning avlyses frem til sommer.  
Konfirmasjonen og 1. hellige Kommunion er utsatt til høst. 
 
Kollekter siste uke: kr. 2. 607, -  
Kristi Himmelfart: kr. 1. 019, - Tusen hjertelig takk 

 
RIKTIG GOD SØNDAG 

 
På den tid løftet Jesus blikket mot himmelen og sa:  

“Far, timen er kommet. La herligheten lyse om din Sønn,  
for at din Sønn kan kaste glans over deg: Du her gjort ham til Herre over 

hele menneskeslekten, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt 
ham”  



(Joh 17, 1-2) 
 
For Askim - St. Maria Menighet 

KUNNGJØRINGER 
Messetider kommende uke 22: 
Søndag, 24/5  kl. 12.30 – høymesse 

kl. 14.00 – messe på polsk   
Onsdag, 27/5  kl. 17.30 tilbedelse avsluttes med maiandakt 
   kl. 18.30 – messe  
1. Pinsedag, 31/5 kl. 12.30 høymesse  
    kl. 14.00 messe på polsk 
2. Pinsedag, 1/6 kl. 12.30 messe på norsk 
 

		St.	Maria	menighet:	108490	
 
Religionsundervisning avlyses frem til sommer.  
 
Kollekter siste uke: kr. 850, -  
Kristi Himmelfart:  kr. 630, - Tusen hjertelig takk 
 
Koronapndemien	har	vist	oss	hvor	avhengig	vi	er	av	hverandre	og	at	vi	med	
felles	innsats	kan	utrette	så	mye.	Nå	ber	pave	Frans	om	at	vi	med	samme	
pågangsmot	må	gå	sammen	for	å	ta	vare	på	vårt	felles	hjem,	jorden.	
	
Pave	Frans	kjente	miljøencyklika	Laudato	Si’	(Lovet	være	du)	har	5-årsjubileum	i	år.	
Dette	markeres	med	en	egen	Laudato	Si-uke	fra	17.	mai	frem	til	jubileumsdagen	
søndag	24.	mai.	Pave	Frans	oppfordrer	alle	til	å	ta	del	i	uken,	slik	at	vi	kan	
øke	bevisstheten	rundt	klima	og	miljø,	og	aktivt	gjøre	noe	for	å	ta	vare	på	vårt	
felles	hjem.	
	
I	løpet	encyklikaens	levetid	har	den	i	tillegg	til	å	være	et	referansepunkt	for	Kirken	
og	kristne,	også	hatt	stor	betydning	for	regjeringer,	politikere,	
verdensomspennende	organisasjoner,	inkludert	FN,	samt	miljøgrupper	og	-
bevegelser	verden	over.		Dette	feirer	Kirken	med	å	dedikere	dagene	fra	17.	til	24.	
mai	til	tema	basert	på	encyklikaen:	"Alt	henger	sammen:	Forpliktelsen	til	å	redde	
etableringen	og	fremme	en	integrert	økologi".	Initiativet	avsluttes	søndag	24.	mai	

med	at	pave	Frans	inviterer	alle	til	å	forenes	i	bønn	for	skaperverket	kl.	12.00.	Det	
er	laget	en	egen	bønn	i	denne	anledningen.	
 
 

 
	

FELLESBØNN	
for	femårsjubileet	til	«Laudato	Si»	

Kjærlige	Gud,	
Skaperen	av	himmelen	og	jorden	og	alt	som	
er	i	dem.	
Du	skapte	oss	i	ditt	eget	bilde	og	gjorde	oss	
til	forvaltere	av	hele	ditt	skaperverk.	Du	
velsignet	oss	med	sol,	vann	og	land	med	
overflod	for	at	alle	skulle	kunne	bli	næret.	
Åpne	sinnene	våre	og	rør	ved	hjertene	våre,	
så	vi	kan	ta	vare	på	din	skapelsesgave.	Hjelp	
oss	å	være	klar	over	at	vårt	felles	hjem	ikke	bare	tilhører	oss,	men	også	alle	dine	
skapninger	og	alle	kommende	generasjoner,	og	at	det	er	vårt	ansvar	å	bevare	det.	
Måtte	vi	hjelpe	hvert	enkelt	menneske	å	sikre	seg	maten	og	ressursene	det	
trenger.	
Vær	nærværende	hos	dem	som	er	i	nød	i	disse	krevende	tidene,	særlig	de	fattigste	
og	de	som	står	i	størst	fare	for	å	bli	stående	igjen	alene.	Omdann	vår	frykt	og	
isolasjonsfølelse	til	håp	og	brorskap	så	vi	kan	oppleve	en	sann	forvandling	av	
hjertet.	
Hjelp	oss	å	vise	kreativ	solidaritet	i	møte	med	konsekvensene	av	denne	globale	
pandemien.	Gjør	oss	modige	så	vi	omfavner	forandringene	som	er	nødvendige	i	
vår	søken	etter	det	felles	gode.	Måtte	vi	nå	mer	enn	noensinne	føle	at	vi	alle	er	
forbundet	med	hverandre	og	avhengige	av	hverandre.	Hjelp	oss	å	lytte	til	og	svare	
på	jordens	rop	og	de	fattiges	rop.	Måtte	de	nåværende	lidelsene	være	
fødselsveene	til	en	mer	broderlig	og	bærekraftig	verden.	
Under	Marias	de	kristnes	hjelps	kjærlige	blikk	ber	vi	om	dette	ved	Kristus,	vår	
Herre.	Amen	
	

St. Mikael Kirke 
 

 



St. Maria Kirke 
 

24. mai 2020 
Til himmels fór den ærens drott (LH501) 
(Omdirigert fra LH501) 
    Tekst: Cælos ascendit hodie, 1400-t, ukjent forfatter    Melodi: Crailsheim ca 1565    Oversettelse: N.F.S. 

Grundtvig 1837 
 

 

2Hva er hans navn, den kjempe skjønn? Halleluja! Halleluja! / Det Jesus 
er, Marias Sønn. Halleluja! 

3Med kjøtt og blod, som Gud og mann, Halleluja! Halleluja! / oppstod, 
oppfór og troner han. Halleluja! 

4Nu er oppfylt kong Davids sang, Halleluja! Halleluja! / hans Sønn seg 
opp på tronen svang. Halleluja! 

5Høylovet være Herren god, Halleluja! Halleluja! / med død og djevel 
under fot. Halleluja! 

6Han ved Gud Faders høyre hånd, Halleluja! Halleluja! / nedsender oss 
den Helligånd. Halleluja! 

7Guds engler stiger opp og ned, Halleluja! Halleluja! / med folkets bønn 
og Kongens fred. Halleluja! 

8I morgen kommer han på ny, Halleluja! Halleluja! / med strålekrans på 
rosensky. Halleluja! 

 
 

Mektigste Kriste (LH331) 
    Tekst: M. A. von Löwenstern 1644    Melodi: Johann Crüger 1640    Oversettelse: Til dansk 1740 

 
 
 

2Før du selv striden for de barn så svake, / demp du vår fiende, driv 
hans makt tilbake! / Hva seg mot dine lemmer vil opphøye, / selv du 
nedbøye! 

3Fred vi i Kirken vil av deg begjære! / Fred i vårt land, o Herre Gud, la 
være! / Fred i vårt hjerte du for all ting give / hos oss å blive! 

4Gjennom all tiden skal din godhet prises, / deg skal til evig tid all ære 
vises. / Himmel og jord din miskunn skal bekjenne / til de får ende! 

 



 
 
 
 
 
 
Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme (LH658) 

    Tekst: Dansk 1740    Melodi: Folketone fra Eksingedal 

 
 
 

2Å, at jeg kunne i gjerning så gjerne jeg ville / prise deg, Fader, all 
miskunns og kjærlighets kilde! / Til alt ditt verk / gjør meg lærvillig og 
sterk, / la meg ditt vennskap ei spille! 

3Vekk selv mitt sinn og oppmuntre meg flittig å sjunge! / Til din 
takksigelse løsne min stammende tunge! / Immanuel, / du bør i legem 
og sjel / prises av gamle og unge! 

4Du er den første og siste, som alle ting bærer, / du er den vise og gode, 
alt levende nærer. / Intet består, / ingen sitt endemål når, / uten ved deg 
som regjerer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fryd deg, du himmeldronning prud (LH551) 
    Tekst: Etter Regina Cæli, 100-t    Melodi: Riesterers Koralbok 1905    Oversettelse: Katholsk Salmebog 

1893 

 
 
 

2Han som du, moder, nyss begret, / fryd deg, Maria! / Stod opp fra 
gravens hvilested. / Halleluja! / Å be for oss, / å be for oss, Maria! 

3Ved sannhets lære og sin død, / fryd deg, Maria! / Han endte evig 
verdens nød. / Halleluja! / Å be for oss, / å be for oss, Maria! 

4Så fryd deg da, å himmelbrud, / fryd deg, Maria! / Og be for oss til 
nådens Gud. / Halleluja! / Ja, be for oss, / ja, be for oss, Maria! 

 


