
 
(Messeboken s. 487) 

 

12. Søndag i det alminnelige kirkeår - År “A” 
 

Første lesning:                Jer 20, 10-13 
Salme 69. Omkved:     Hør meg, Herre, i din store miskunn! 
Annen lesning:       Rom 5, 12-15 
Evangelium:                   Matt 10, 26-33 

 

******** 
FORBØNNER 

 

Jesus Kristus, den annen Adam, kom for at vi syndige mennesker i 
rikt mål skulle få del i hans nådegave.  La oss be om hjelp til å 
offentlig å bekjenne oss til ham: 
 

 For alle Guds ords forkynnere, at de uten engstelse eller 
 fordreining klart må bekjenne og forkynne Kristus.  
 Vi ber deg...  
 

 For dem som er gitt ansvar og muligheter i samfunnet, 
 at de alltid må være seg bevisst at intet er så skjult at det 
 ikke kommer for en dag. Vi ber deg...  
 

 For alle som frykter dem som slår legemet i hjel, at de heller må 
 frykte ham som kan la både legeme og sjel gå under i  Gehenna. 
 Vi ber deg...  
 

 Om at vi her må fylles av lovprisning til Herren, han som 
 berger den fattiges liv. Vi ber deg...  
 

Allmektige Gud, himmelske Far, du som holder regnskap med 
hvert hår på vårt hode, gi oss å ta imot din nåde med glede og tillit. 
Ved Kristus, vår Herre. Amen. 
 

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. 

 

KUNNGJØRINGER for St. Mikael Menighet i Moss 
Messetider kommende uke 26: 

Søndag, 21/6  kl. 10.00 høymesse 
   kl. 12.00 messe på filippinsk  
   kl. 16.00 messe på polsk 
Torsdag, 25/6  kl. 17.30 tilbedelse av Det hl. Sakrament  
   kl. 18.30 rosenkransbønn  
    kl. 19.00 messe 
Lørdag, 27/6  kl. 15.30 tilbedelse 

kl. 16.00 messe  
Søndag, 28/6  kl. 10.00 høymesse 
   kl. 16.00 messe på polsk 
Torsdag, 25. juni 

• kl. 17.00 – kontortid  
  
ANLEDNING TIL SKRIFTEMÅL 
 - en halv time før messen  
 

KOLLEKT - siste søndag:  kr.  1. 940, - Hjertelig takk! 
******* 

RIKTIG GOD SØNDAG 
 

 
Ærefrykt for skaperverket 

Vi lovpriser deg unviersets Herre, for ditt skaperverk,  
for verdensaltets under, for jordens skjønnhet, 

for klodens rikdommer.  
La oss ikke misbruke dine gaver til vår selviskhet,  

men hjelp oss å anvende dem  
til alle menneskers tarv og til ditt navns ære.  

☼Riktig god sommer!☼ 
 
 
 
 
 



For St. Maria Menighet i Askim   
SØNDAGENS LITURGI (Messeboken s. 487) 

 

12. Søndag i det alminnelige kirkeår - År “A” 
 

Messetider kommende uke 26: 
 

Søndag, 21/6 kl. 12.30 høymesse 
Onsdag, 24/6 kl. 17.30 tilbedelse av Det hl. Sakrament  
   kl. 18.30 messe  
Lørdag, 27/6 kl. 11.00 messe for 1. Kommunionsbar (1. gruppe/ polsk) 
  kl. 13.00 messe for 1. Kommunionsbar (2. gruppe/ polsk) 
Søndag, 28/6 kl. 12.30 høymesse  
   kl. 14.00 messe på polsk (msza po polsku) 
    

Onsdag, 24. juni 
• kl. 17.00 – kontortid  

 
KOLLEKT - siste søndag:  kr. 2. 142, - Hjertelig takk! 

 
RIKTIG GOD SØNDAG  

 

Kirkedøren 
Gud gjør døren til dette hus vid nok til å ta imot alle som trenger 
menneskers kjærlighet og samfunn, og smal nok til å stenge ute misunnelse, 
hovmod og strid. 
 

Gjør denne terskel jevn nok til ikke å bli en anstøtsstein for barn eller 
veifarende, men steil og sterk nok til å stå imot fiendes angrep. Gjør denne 
kirkes dør til ditt evige rikes port (Tomas Ken 1637: Bønneboken side 295). 

 
Vi ønsker våre 1. Kommunikanter velkommen ved Nattverdbordet 
BØNN ved den første hellige Kommunion (se Bønneboken side 509)  
Himmelske Far, vi takker deg for denne dagen da vårt barn for første gang har fått motta din 
Sønns hellige legeme og blod. Vi ber deg: la ham/ henne alltid ha et hjem i din Kirke. Gi 
ham/ henne å bevare troen på ditt hellige nærvær i dette Sakrament. Vern ham/ henne mot 
alle de krefter som vil dra ham/ henne bort fra denne tro, og hjelp oss foreldre å lede vårt 
barn til et dypere åndelig liv. Vi ber om det ved Kristus, vår Herre. Amen. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Og jeg sier deg, at du er Peter 
- klippen - og på denne klippe 
vil jeg bygge min Kirke.  
Og den skal dødsrikes porter 
aldri få i sin vold.  
Deg vil jeg gi nøklene til 
himlenes rike;  
det du binder på jorden,  
skal være bundet i himlene,  
og det du løser på jorden,  
skal være løst i himlene”. 
(Matt 16, 18-19)  

 

 
St. Mikael Kirke 

& 
St. Maria Kirke 

 

* * * 
21. juni 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DAGENS SALMER: 
Kjærlighet fra Gud (LH794) 

    Tekst: Jens Nicolai Ludvig Schjørring 1854    Melodi: H.S. Thompson ca 1840 

 
 

2Kjærlighet fra Gud / som en yndig brud / kommer smykket til oss 
ned. / Lukk kun opp din favn, / kom i Jesu navn, / himlen bringer den jo 
med! 

3Kjærlighet fra Gud / er det store bud, / er det eneste jeg vet. / Bli i 
kjærlighet, / og du har Guds fred, / ti Gud selv er kjærlighet! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I dine hender, Fader blid (LH698) 
Tekst: Nicolas Selnecker 1578    Melodi: Trond H.F. Kvermo 1975 

 
 

 
 
 

2   Se, sjel og liv ditt eie er, / det vet du selv, o Herre kjær. / Hva ditt er, hegner du 
omkring; / ti frykter jeg for ingen ting. 

3   I deg jeg har den gode del, / ditt ord er føde for min sjel, / til hjelp i all min 
armodsdom / du kommer som du alltid kom. 

4   Det er min tro, o Fader blid, / derved jeg bliver all min tid. / Ifra ditt barn du aldri 
vik, / at jeg må arve himmerik! / Amen, amen, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vær hilset, Herrens moder (LH572) 

Tekst: Olav Rune Ekeland Bastrup 1992, etter J. G. Seidenbouch 1689    Melodi: Mainz 1712 

 
2   Du grunnet på Guds ord i lønn, / o Maria! / og fødte himlens kongesønn, / o 
Maria! Omkved 

3   Med månen under dine sko, / o Maria! / du føder Herren barn i tro, / o 
Maria! Omkved 

4   Ditt ansikt er som solen skjær, / o Maria! / Det ny´ Jerusalem du er, / o 
Maria! Omkved 

5   Med krone på av stjerner tolv, / o Maria! / Du flydde ut av dragens vold, / o 
Maria! Omkved 

6   Du Herrens tjenerinne skjønn, / o Maria! / Du bærer frem for Gud vår bønn, / o 
Maria! Omkved 

7   Ditt milde øye til oss vend, / o Maria! / og vis oss Jesus, Frelseren, / o 
Maria! Omkved 


