
SØNDAGS LITURGI: 31. mai 2020  
(Messeboken s. 310) 

PINSEDAG - ÅR “A” 
Første lesning:      Apg 2, 1-11 
Salme 104. Omkved:    Send din Ånd, Herre, og du fornyer   
      jordens åsyn. 
Annen lesning:      1 Kor 12, 3b-7.12-13 
Sekvens:       Kom, o Hellig Ånd, hit ned!... 
Evangelium:                   Joh 20, 19-23 

******** 
FORBØNNER 

På den 50. påskedag - da det var blitt pinse - ble Jesu løfte om å 
sende Ånden oppfylt for disiplene.  La oss i takknemlighet over at 
Kirken slik ble til, vende oss til Gud i bønn: 

 Om at Kirkens liv mer og mer må bli preget av Åndens  
nærvær. Vi ber deg...  

 Om Åndens bistand i Kirken til å tale sannhetens ord - også til  
hjelp og støtte for det borgerlige samfunn. Vi ber deg...  

 Om at han som oppreiste Jesus Kristus fra de døde, også må gi  
våre dødelige legemer liv ved hans Ånd som bor i oss. 
 Vi ber deg...  

For Bonifatiuswerk. La oss takke Gud for Bonifatiuswerk og for alle 
dem som der i kjærlighet til sine brødre og søstre i katolske 
diasporaområder, gir av sine midler og sitt arbeide. La oss be om at 
Gud rikelig må skjenke dem sin velsignelse. Vi ber deg... 

 Om at Talsmannen, Den hellige Ånd, må gjøre at sannhetens  
ord med overbevisningskraft stråler frem iblant oss.  
 Vi ber deg...  

Hellige Gud, himmelske Far, du som sendte Den Hellige Ånd den 
første pinse, gi også oss den samme Ånd, den som får oss til å rope 
«Abba, Far». Ved Kristus, vår Herre. Amen.  

KUNNGJØRINGER for St. Mikael Kirke i Moss 

Messetider kommende uke 23: 

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

   kl. 16.00 messe på polsk 
2. Pinsedag, 1/6 kl. 9.00 fromesse 

kl. 10.00 messe 

Torsdag, 4/6  kl. 17.30 tilbedelse avsluttes med litani til Jesu hjerte 
kl. 19.00 messen 

Fredag, 5/6  kl. 17.30 tilbedelse med andakt til Jesu hjerte 
   kl. 19.00 messen 
Lørdag, 6/6  kl. 14.30 tilbedelse 

kl. 16.00 messe 
Søndag, 7/6   kl. 9.00 fromesse 

kl. 10.00 høymesse: Den hellige Treenighet 
   kl. 16.00 messe på engelsk 

Torsdag, 4. juni 
 Kl. 17.00 – kontortid 

ST MIKAEL KATOLSK MENIGHET: 
140719. Takk 
Religionsundervisning avlyses frem til sommer.  

Konfirmasjonen og 1. hellige Kommunion er utsatt til høst. 

Kollekter sist søndag:  kr. 1. 907, - hjertelig takk! 

F.: Kom, Hellige Ånd. 
A.: Fyll dine troendes hjerter  
 og tenn i dem din kjærlighets ild. 
F.: Send ut din Ånd og alt skal bli omskapt. 
A.: Og du fornyer jordens åsyn. 

La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter  

http://liturgi.info/P9a


ved den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det  
som er rett, og evig glede ved hans trøst.  
Ved Kristus, vår Herre. Amen  

RIKTIG GOD PINSE! 
For Askim - St. Maria Menighet 

Messetider kommende uke 23: 

1. Pinsedag, 31/5 kl. 12.30 – høymesse 
   kl. 14.00 – messe på polsk 
2. Pinsedag, 1/6 kl. 12.30 – messe: Kirkens Mor  
Onsdag, 3/6 kl. 17.30 – tilbedelse 

kl. 18.30 - messe  
Lørdag, 6/6  kl. 12.00 – dåp. Gratulerer 
Søndag, 7/6 : festen for den hl. Treenighet  

kl. 10.00 – messe på vietnamesisk   
kl. 12.30 – høymesse  

Onsdag, 3. juni:  
• Kl. 17.00 – kontortid 

Kollekt sist søndag: kr. 1. 200, - hjertelig takk! 

		St.	Maria	menighet:	108490	

Religionsundervisning avlyses frem til sommer.  

God Pinse! 
Om aftenen samme dag, altså den første dag i uken,  
hadde disiplene stengt dørene der hvor de holdt til,  
av frykt for jødene. Da trådte Jesus inn i kretsen  
og sa: “Fred være med dere!” Og i det samme  
viste han dem sine hender og sin side.  
Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade.  

(Joh 20, 10-20) 

Pavens bønneintensjoner for juni 2020  

Misjonsintensjon: Om hjertets vei 

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte. 

 
Helligånden er Enhetens og 
Fellesskapets Ånd, slik det beskrives av 
Paulus i Korinterbrevet: Likedan som 
legemet er ett og likevel har mange 
lemmer og omvendt de mange lemmer 
sammen utgjør bare et eneste legeme, 
likeså er der forskjellige nådegaver, 
men Ånden er den samme: vi har 
mottatt den ene og samme Ånd som 
hos hver enkelt ytrer seg på en måte 
som tjener til det felles beste (1 Kor 
12). Om der enn er forskjellige Åndens 
gaver, er vi kalt til å bære Åndens 
frukter: Ikke alle er kalt til å tale 
profetisk, helbrede, forkynne, undervise 
- men alle er vi kalt til å tjene utfra de 
nådegaver vi har fått. 

St. Mikael Kirke 

& 
St. Maria Kirke 

* * * * 

http://www.katolsk.no/praksis/bonn/bonneintensjoner/2020-06


31. mai 2020 

Dagens salmer 
Inngangs salme: 

Nu beder vi den hellig Ånd (LH511) 
    Tekst: Tysk 1100-t (v.1) / Martin Luther 1524 (v.2-3)    Melodi: 1200-t / Wittenberg 1524 / Senere form    

Oversettelse: M.B. Landstad 1861 / LR 1920 

 

2Du guddoms lys, gi oss ditt skinn, / led oss rett til Jesus Kristus inn! / 
Så vi måtte trygge / hos vår Frelser kjære / blive, bo og bygge, / og i 
nåden være! / Kyrie eleison! 

3Du gode Ånd, send kjærlighet / brennende i våre hjerter ned! / Så vi 
med hverandre, / fast i Kristus fundne, / må i ett sinn vandre, / kjærlig 
sammenbundne! / Kyrie eleison! 

Offergaver: (1.-4. vers) 

Kom Hellig Ånd med skapermakt (LH508) 
(Omdirigert fra Kom, Helligånd med skapermakt (74LH134)) 
    Tekst: Veni Creator Spiritus, Hrabanus Maurus 800-t    Melodi: Gregoriansk    Oversettelse: Martin Luther 

1524 / M.B. Landstad 1855 / LR 1920 

 
2En trøsters store navn du bær, / Guds gave dyr og hjertens kjær, / den 
syke sjel en salve mild, / en livets brønn, en hellig ild. 

3Du visdoms, råds og styrkes Ånd, / du kraften av Guds høyre hånd, / 
du lysets bærer, Guds ords tolk / for alle tungemål og folk, – 

4ditt lys opptenn i vår forstand, / i hjertet kjærlighetens brann, / til 
vanmakt vår og usseldom / med hellig hjertestyrke kom! 

Kommunion: (5.-8.) 

Kom Hellig Ånd med skapermakt (LH508) 
5Vår fiende, jag ham langt på flukt, / gi fred og fager troes frukt, / og la 
oss alle, store, små, / i sjeleomsorg hos deg stå! 

6Gjør oss med Gud vår Fader kjent, / med Sønnen som han har 
utsendt, / med deg som fra dem begge går, / og hjelp at vi i troen står! 

https://liturgi.info/wiki/index.php?title=Kom,_Hellig%25C3%25A5nd_med_skapermakt_(74LH134)&redirect=no


7Vær lovet, Gud vår Fader god, / Guds Sønn som opp av døde stod, / og 
Trøsteren som kom herned, / vær lovet i all evighet! Amen. 

Avslutning:  

No livnar det i lundar (LH514) 
(Omdirigert fra LH514) 

    Tekst: Elias Blix 1875    Melodi: Ludvig M. Lindeman 1875 

 
 

2Det er vel fagre stunder / når våren kjem her nord / og atter som eit 
under / nytt liv av daude gror. 

3Guds kyrkja lysa skulle / som høgt på berg ein stad, / med sumar utan 
kulde / og utan solarglad. 

4Guds ord vel alltid lyser, / den sol gjeng aldri ned. / Det hus som 
Anden hyser, / ligg støtt i ljos og fred. 

Riktig velsignet PINSE 

PINSEFEST 

 
Duccio, Pinse (fragment av Maestà retabulum), 1308-1311 

https://liturgi.info/wiki/index.php?title=LH514&redirect=no
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