
 
(Messeboken s. 291) ÅR “A” 

 

Første lesning:                 Apg 1, 1-11 
Salme 47. Omkved:      Gud stiger opp under jubelrop, 
    Herren til hornets klang. 
Annen lesning:       Ef 1, 17-23 
Evangelium:                    Mt 28, 16-20 

 

FORBØNNER 

Vi er samlet på 40. påskedag for å feire Kristi himmelfart.   
La oss i tillit til ham som ble tatt opp til himmelen og tok sete ved Guds 
høyre hånd, vende oss til Gud i bønn: 
 
 For alle troende som denne påske har latt seg døpe, 

at de må bli bevart i håpet til den ene Gud. Vi ber deg ...  
 

Om at alle med statlig makt fra Gud her på jorden må være seg 
bevisst sitt ansvar overfor Gud selv. Vi ber deg ...  
 
Herre, midt i korona-virusets utbrudd ber vi om din beskyttelse og 
nåde. Måtte dine helbredende hender berøre de som er rammet, og at 
dette viruset ikke sprer seg ytterligere. Vi ber deg …  

 
For dem som lider og føler seg ensomme, at de i Kirkens fellesskap 
må oppleve at Kristus virker gjennom alle og er i alle. Vi ber deg ...  

 
For alle med oppdrag i vårt bispedømme, at de må gjøre sin gjerning 
i troskap mot Kristus, han som gav til noen, å være apostler, til andre, 
å være profeter, evangelister, hyrder og lærere. Vi ber deg ...  

 

Himmelske Far, evige Gud, du som tok din Sønn opp til din høyre 
hånd, bevar oss i troen og i Kirkens fellesskap. Ved ham, 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.	
 

 

 
 

 
 

På den tid drog de elleve disiplene til 
det fjellet i Galilea hvor Jesus hadde 
satt dem stevne. Og idet de fikk øye 
på ham der, falt de ned for ham og 
hyllet ham. Noen var det allikevel 
som tvilte. Da gikk Jesus hen til dem 
og talte slik til dem:  
 
«Meg er gitt all makt i himmel og på 
jord. Dra derfor ut og gjør alle 
folkeslag til disipler, ved å døpe dem 
til Faderens og Sønnens og Den 
Hellige Ånds navn, og ved å lære 
dem å overholde alt det jeg har 
befalt dere. Og selv er jeg med dere 
alle dager, frem til verdens ende.»  

Mt 28, 16-20 

 
 

St. Mikael Kirke 
& 

Sta Maria Kirke 
 

* * * * 
21. mai 2020 

 
Hos Oblatfedrene: 
Den hellige Eugenius de Mazenod  

Be for oss 
 

 



Om	salighet	og	glede	(LH504)				Tekst: Anders Arreboe 1627 / LR 1920     
Melodi: 1500-t / Hamburg 1598 

 
2Den	kirkesten	grunnfaste,	/	den	Herre	Jesus	Krist,	/	som	bygningsmenn	forkaste,	/	
han	er	dog	bleven	visst	/	til	hovedhjørnesten	/	for	Kirken	Guds	her	nede;	/	fra	Gud	
den	gjerning	skjedde,	/	så	undres	hver	og	en.	
	

3Deg	Jesus	Krist	skje	ære	/	som	kom	i	Herrens	navn.	/	Guds	folk	velsignet	være	/	av	
Herrens	hus	og	stavn!	/	Vi	takker	hver	for	seg	/	den	Herre	overmåde,	/	for	hans	
miskunn	og	nåde	/	står	fast	evindelig.	
Herligste Jesus (LH332) 

				Tekst:	Münster	1677				Melodi:	Münster	1677				Oversettelse:	Jørgen	H.H.	Brochmann	1906	

 
2Alt som i himmel / og på jord er fagert, / låner sin hele glans fra deg. / Jesus, vi 
beder, / kjennes dog ved oss, / du er den venn som sviker ei! 

3Han er i sannhet / her i hva han gav oss: / Nattverds hellige vin og brød. / Jesus, vi 
beder, / vær du oss nådig / i vårt liv og i vår død! 
	
Herre	Gud,	ditt	dyre	navn	og	ære	(LH310)				Tekst:	Petter	Dass				Melodi:	Folketone	fra	Romedal	

 
2Gud er Gud, om alle land lå øde, / Gud er Gud, om alle mann var døde. / Om 
slekter svimler – / blant stjernestimler / i høye himler / utallig vrimler Guds 
grøde. 

3Høyen hall og dypen dal skal vike, / jord og himmel falle skal tillike, / hvert fjell, 
hver tinde / skal bratt forsvinne, / men opp skal rinne, / som solen skinne Guds rike! 

Avslutning: /Melodi i Adoremus 252 

 

P. Gaude et lætare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 


