
 
(Messeboken s. 723) 

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD - ÅR “A” 
 

Første lesning:  5 Mos 8, 2-3. 14 b – 16 a 
Salme 147. Omkved: Lovsyng Herren, Jerusalem  
Annen lesning:       1 Kor 10, 16 - 17 
 
Sekvens: 
Sion, pris din saliggjører, 
pris din hyrde og din fører, 
si ham takk, syng gledeskvad! 
Se nu til hva du kan evne, 
større dog enn ord kan nevne, 
er den venn som gjør deg glad.  

Se, et måltid nu opprettes, 
brød og vin i dag fremsettes, 
livets beger, livets brød! 
Skaren, tolv i tall, er liten, 
vokser talløs til med tiden, 
skal ei lide hungersnød.  

Brødet, vinen, signet, viet 
i hans navn som oss har friet, 
er hans legem og hans blod. 
Ei forstanden det utgrunner, 
troen ene ser Guds under 
og hans skjulte gave god.  

Gode hyrde, brød til livet, 
takk for du deg selv har givet, 
takk for livets kilde sann! 
Fød oss, vokt oss, la oss finne 
dine goder hisset inne 
i det sæle livets land!  

Du som alt formår å virke, 
samler her oss i din Kirke 

ved din Ånd og ved ditt ord, 
gjør oss dine helgner like, 
brødre med dem i ditt rike, 
søsken hist om himlens bord!  
 
Evangelium:                    Joh 6, 51 - 58 

 

FORBØNNER 

Kjære kristne! Det brød vi bryter, gir oss del i Kristi legeme. La 
oss be om at Kristus, det levende brød, kommet fra himmelen, må 
bli til liv og velsignelse for oss: 

L: For katekesen og gudstjenestefeiringen, 
at alles oppmerksomhet må rettes mot Kristi nærvær 
under brødets og vinens skikkelse. ℞  Vi ber deg  

L: For denne vår by, at den må bli velsignet 
ved Kristi nærvær i og blant oss. ℞  Vi ber deg  

L: At brødet fra himmelen må bli til trøst og hjelp for de syke. 
℞  Vi ber deg  

L: For vår feiring av det eukaristiske offer. ℞  Vi ber deg 

Hellige Gud, himmelske Far, du som elsker og tenker på barna i 
denne verden, gi oss å ta til oss av ditt himmelske brød etter din 
vilje og Kristi innstiftelse. Ved ham, 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 KIRKE I MOSS 
Messetider kommende uke 25: 

Søndag, 14/6: festen for Kristi Legeme og Blod  
kl. 9.00 fromesse 
kl. 10.00 høymesse 
kl. 16.00 messe på vietnamesisk    

Torsdag, 18/6  kl. 17.30 tilbedelse av Det hl. Sakrament  
   kl. 18.30 rosenkransbønn med litaniet 

kl. 19.00 messe  
Fredag, 19/6  kl. 18.00 tilbedelse avsluttes med litaniet  

kl. 19.00 Jesu Hjertefest 
Lørdag, 20/6  kl. 16.00 messe 
Søndag, 21/6  kl. 10.00 høymesse 
   kl. 16.00 messe på filippinsk  
Torsdag, 18. juni: kl. 17.00 kontortid 
 

Fredag 19. juni: feirer Kirken Jesu Hjertefest. 
Feiringen av denne festen tar sitt utgangspunkt i Skriftens ord om Jesu legeme som 
Åndens tempel og lansestøtet i den korsfestede side. Jesu Hjertefest ble innført i 
Kirkens liturgi i 1765 og feires fredag etter Kristi Legemes og Blods fest. 
Hjertet er i Bibelen symbolet for mennesket som person - på det dypeste plan - 
dypere enn fornuft, følelse og vilje: stedet for vår lengsel. Gud har skapt vårt hjerte 
urolig av lensel etter seg. I Jesu viser Gud sitt hjerte som fra evighet av lengter etter 
oss (Jer 31,3). I Jesu åpne hjerte, såret av kjærlighet til oss, er veien, til Faderen 
åpnet. Gjennom Jesus taler vi med Gud “hjerte til hjerte” (Bønneboken s. 280) 
 
 
ANLEDNING TIL SKRIFTEMÅL - før messen  
KOLLEKTER siste uke:  kr. 1. 531, - hjertelig takk! 
 
 

ST MIKAEL KATOLSK MENIGHET: 
140719. Takk 

 
RIKTIG GOD SØNDAG 

 
 

 
For St. Mikael kirke og 

St. Maria kirke 
 

14. juni 2020 
På den tid sa Jesus:  
«Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen; og den 
som spiser av det, skal leve i all evighet. Det brød som jeg 
gir, er da mitt eget legeme, hengitt for verdens liv.»  
Jødene begynte da å diskutere med hverandre. «Hvordan,» 
sa de, «kan denne mann gi oss sitt eget legeme å spise?» Til 
dette svarte Jesus: «Sann mitt ord! Dersom dere ikke spiser 
Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, fins heller 
ikke liv i dere. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt 
blod, han får evig liv, og ham vil jeg oppreise på den ytterste dag. For mitt legeme er 
virkelig næring, mitt blod er virkelig en drikk. Den som spiser mitt legeme og drikker mitt 
blod, han blir i meg, og jeg i ham. Som det er Faderen, den Levende, som har sendt meg, og 
som det er ham jeg har mitt liv fra, slik skal den som spiser meg, få sitt liv fra meg. Dette er 
da det brød som er kommet fra himmelen: Det er ikke som det deres fedre spiste i ørkenen, 
for de døde siden; men den som spiser dette brød, han skal leve i all evighet.» Joh 6,51–58 
 

I Alterets høyhellige Sakrament  
være Jesus evig takk og pris og ære 

For Askim - St. Maria Menighet 

Messetider kommende uke 25: 

Søndag, 29. juni 2020: Festen for Kristi Legeme og Blod    
kl. 12.30 – høymesse 

     kl. 14.00 – messe på polsk  
Onsdag, 17. juni 2020  kl. 17.30 – tilbedelse 
     kl. 18.30 – messe  
Fredag, 19. juni 2020 kl. 11.00 – messe: Jesu Hjertefest   
Lørdag, 20. juni 2020 kl. 15.00 – messe på engelsk  
Søndag, 21. juni 2020  kl. 12.30 – høymesse 

 KOLLEKTER siste uke:  kr. 1. 409, - hjertelig takk! 
Onsdag, 17. juni kl. 17.00 - kontortid 

Riktig god søndag 



Til kjærleik Gud oss skapte (LH463) 
(Omdirigert fra LH463) 

    Tekst: Bernt Støylen 1917    Melodi: Melchior Vulpius 1609 

 
 

2Sin kjærleik Gud oss sender / i Sonen, Jesus Krist. / Dei som ei honom 
kjenner, / hev ljos og lukka mist. 

3Vår Herre gav oss livet / og lukka dag for dag. / Kva hev me andre 
give / av ljos og hjartelag? 

4Guds munn me skulle vera, / hans hand og hjartelag, / og Herrens 
gjerning gjera / so lenge det er dag. 

5Han oss i hug og hender / legg kjærleiks kraft og liv, / og so han ut oss 
sender / med det som han oss giv. 

6Det er den største æra / som gjevast kan på jord: / Guds kjærleiks tenar 
vera. / Då livsens lukka gror. 

7Då veks den sanne gleda, / då vert vår livnad ny, / til eingong me fær 
kveda / vår lovsong yver sky. 

 
 
 
 

La oss vandre i lyset (LH741) 
(Omdirigert fra LH741) 

    Tekst: Etter Joh 1,5-10;4,10-11    Melodi: Ukjent 

 
 

2La oss elske hverandre / liksom Han har elsket oss, / vandre i Guds lys. 

3La oss tilgi hverandre / liksom Han har tilgitt oss, / vandre i Guds lys. 

 

 

 

 



Kristus, som deg selv har givet (LH786) 
    Tekst: Katolsk Salmebok 1964    Melodi: Ludvig M. Lindeman 

 

 
 

 
2   Livets bord du for oss dekker, / livets brød du til oss rekker, / oss til liv og 
salighet. / Du oss kaller; vi vil trede / opp til Herrens bord med glede, / motta deg 
som er vår fred. 

3   Kristi legem, sjelens føde, / frelse ifra synd og brøde, / nåderike sakrament, / 
skaper hellig liv og virke. / Gud skje takk, som ved sin Kirke / nådens gave oss har 
sendt. 

 

 

 

 

 

O du helligste (LH573) 
(Omdirigert fra LH573) 

    Tekst: Siciliansk folkevise, 1700-t    Melodi: Siciliansk folketone, 1700-t    Oversettelse: Katholsk 
Salmebog 1893 

 
2Du, vår trøst og fred, / sikre tilfluktssted, / jomfrumoder Maria! / Før 
du oss over / dødsflodens vover, / ved din forbønn, Maria. 

3Stor i ydmykhet, / sterk i trofasthet / er du, moder Maria. / Fremst blant 
de hellige, / størst blant de salige. / Be for oss, o Maria. 

 

 

 

 


