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»Intill dess Herren kommer vandrar en del av hans lärjungar på jorden, 
andra som lämnat detta jordeliv renas, och åter andra är förhärligade och 
skådar klart den treenige Guden; alla har vi dock gemenskap i en och sam-
ma kärlek till Gud och till nästan och sjunger samma lovsång till Guds ära. 
Ty alla, som tillhör Kristus och har hans Ande, växer samman till en enda 
Kyrka och är förbundna med varandra i honom« (Lumen gentium, 49). — I 
trosbekännelsen säger vi: »Jag tror på den heliga katolska kyrkan, de heligas 
samfund.« Vår tro på de heligas samfund kommer till uttryck i varje mässa, 
där vi ber med och för varandra, levande och döda. Den kommer också till 
uttryck på många andra sätt, i synnerhet när vi under årets lopp firar de 
heligas minne.

MARIA, GUDS MODER
Jesu moder är bild och begynnelse för Kyrkan, som skall fullkomnas i den 
himmelska tidsåldern, och hon lyser fram som ett tecken på säkert hopp och 
förtröstan för Guds folk på vandring (Lumen gentium, 68).

litania till guDs moDer — Den lauretanska litanian

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. 
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud, Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treeninghet, en enda Gud
Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder
Heliga Jungfru över alla jungfrur
Kristi moder
Kyrkans moder
Den gudomliga nådens moder
Du rena moder
Du kyska moder
Du okränkta moder
Du moder utan fläck
Du högt älskade moder
Du underbara moder
Du det goda rådets moder
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Du moder till vår skapare
Du moder till vår frälsare
Du visa jungfru
Du vördnadsvärda jungfru
Du högtlovade jungfru
Du mäktiga jungfru
Du milda jungfru
Du trogna jungfru
Rättfärdighetens spegel
Vishetens säte
Orsak till vår glädje
Du Andens kalk
Du dyrbara kalk
Du hängivenhetens kalk
Du hemlighetsfulla ros
Du Davids torn
Du elfenbenstorn
Du gyllene hus
Du förbundets ark
Du himlens port
Du morgonstjärna
Du de sjukas hälsa
Du syndarnas tillflykt
Du de bedrövades tröst
Du de kristnas hjälp
Änglarnas drottning
Patriarkernas drottning
Profeternas drottning
Apostlarnas drottning
Martyrernas drottning
Bekännarnas drottning
Jungfrurnas drottning
Alla de heligas drottning
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck
Du drottning upptagen i himlen
Du drottning av den heliga rosenkransen
Du familjens drottning
Du fredens drottning
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Guds lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.

V. Be för oss, heliga Guds moder,
R. att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja.
Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på 
den saliga jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nöd 
och hopp om himmelsk glädje. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 

en annan litania till jungfru maria

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.  
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.

Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder
Heliga Jungfru över alla jungfrur

Du Faderns utvalda dotter
Du Moder till Kristus Konungen
Du den helige Andes ära

Jungfru, Dotter Sion
Jungfru, fattig och ödmjuk
Jungfru, saktmodig och mild

Du Herrens tjänarinna
Du Herrens moder
Du Återlösarens förbundna

Du som är full av nåd
Du som är skönhetens källa
Du som är dygdernas spegel
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Du frälsningens yppersta frukt
Du Kristi fullkomliga lärjunge
Du renaste bild av Kyrkan

Du den nya Kvinnan
Du Kvinna med solen som mantel
Du Kvinna krönt med stjärnor
Du goda härskarinna
Du milda härskarinna
Du vår härskarinna
Du Israels glädje
Du Kyrkans främsta smycke
Du människosläktets prydnad
Du nådens förmedlerska
Du fromhetens tjänarinna
Du Guds folks hjälparinna

Kärlekens drottning
Barmhärtighetens drottning
Fredens drottning

Änglarnas drottning
Patriarkernas drottning
Profeternas drottning
Apostlarnas drottning
Martyrernas drottning
Bekännarnas drottning
Jungfrurnas drottning
Alla helgons drottning
Du drottning avlad utan arvsyndens fläck
Du drottning upptagen till himlen

Du världens drottning
Du himlens drottning
Du världsalltets drottning

Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
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Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.

V. Be för oss, heliga Guds moder,
R. att vi blir värdiga Kristi löften.

Barmhärtige Gud,
du gjorde den saliga Jungfrun
till vår himmelska moder och drottning.
Låt oss känna stödet av hennes förbön
och vinna dina barns härlighet i himlen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen. 

MARIA-ANTIFONERNA
Maria-antifonerna hör med till tidegärden, där de avslutar completoriet. De 
sjungs också vid många andra tillfällen, i synnerhet Salve Regina.

alma reDemptoris                      [Advent till Kyndelsmässodagen]

Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia cæli
 porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo: tu quæ genuísti,
 natúra miránte, tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore
 sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Frälsarens moder, du ljuva, som är och städse förbliver
himmelens härliga port och havets strålande stjärna,
res upp de arma som fallit, från svaghet hjälp oss till seger!
Du som till skapelsens häpnad i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt med sitt frälsningsbådande Ave.
Heliga jungfru och moder, o bed för oss syndare. Amen. 

ave regina cælórum         [Kyndelsmässodagen till Stilla veckan;
                                             15 till 22 augusti]

Ave, Regina cælórum,
ave, Dómina angelórum,
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salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.

Var hälsad, drottning underbara
över himlens änglahär.
Du, vår morgonrodnad klara,
världens ljus till jorden bär.

Var hälsad, moder, jungfrurs ära,
ibland törnen lilja skön.
Vi dig bedja, värdes bära
inför Kristus fram vår bön. 

regina cæli                                                          [Påsktiden]

Regína cæli, lætáre, allelúia,  
quia quem meruísti portáre, alleluia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia;
ora pro nobis Deum, allelúia.

Himmelens drottning, o gläd dig, halleluja,
ty han, som du fick föda till jorden, halleluja,
är uppstånden, efter Skriften, halleluja;
be nu för oss till Herren, halleluja.

V. Gläd dig och jubla, jungfru Maria,
R.  ty Herren är sannerligen uppstånden!

Låt oss bedja. Gud, vår Fader, genom sin Sons uppstån-
delse har du givit världen stor glädje. Låt oss, genom Guds 
moders förbön, beredas att ta emot det eviga liv du vill 
skänka oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Kristi Himmelsfärdsdag till Pingst:

Låt oss bedja. Gud, du gav din Ande åt apostlarna, förena-
de i bön med Maria, Jesu moder. Låt oss, på hennes förbön, 
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i dopets tro med ord och liv utbreda ditt rikes härlighet. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

salve regina                                     [Pingst till kyrkoårets slut]

Salve, Regína, mater misericórdiæ;  
   vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
 in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
 illos tuos misericórdes oculos
 ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
 nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Var hälsad du himmelens drottning,
barmhärtighetens moder,
du vårt liv, vår salighet och vårt hopp.
Till dig ropar vi, Evas förvisade barn.
Till dig riktar vi vår sorg
då vi gråter och sörjer i denna tårarnas dal.
Vänd därför din blida åsyn till oss,
du som för vår talan.
Och när vår landsflykt når sitt slut
låt oss då skåda Jesus, din välsignade livsfrukt.
O kära, o milda, o ljuva jungfru Maria. 

sub tuum præsiDium                             [Tiden »under året«]

Sub tuum præsídium confúgimus,
 sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus;
sed a perículis cunctis líbera nos semper,
 Virgo gloriósa et benedícta.

Vår tillflykt och räddning, se vi skyndar till dig,
 Moder till Gud, vår Frälsare.
Vi är otillräckliga och svaga, utsatta för lidanden och faror,
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lämna oss aldrig i nöden utan hjälp oss alltid,
 Jungfru, ärekrönt och evigt välsignad. 

memorare

Påminn dig, milda jungfru Maria, att det aldrig någonsin 
har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och 
an ropat din förbön har blivit övergiven. Full av förtröstan 
kom mer jag därför, arma syndare, till dig, min moder, du 
jung frurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör 
mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria. 

hälsning till guDs moDer

Var hälsad, Maria, Guds moder. Var hälsad, du ljusbä-
rerska. Var hälsad, Maria, jungfru, moder och tjänarinna, 
jung fru för hans skull som föddes ur din jungfrulighet, mo-
der för hans skull som du bar i ditt sköte och gav bröstet åt, 
tjänarinna för hans skull som antog en tjänares gestalt.
 Var hälsad, Maria, vår jords klenod, du ständigt brin-
nande lampa, du jungfrurnas krona, du den rätta lärans 
spira, du oförstörbara tempel, platsen där han, som hela 
världen inte kan rymma, har tagit sin boning. Var hälsad, 
moder och jungfru, som i ditt heliga jungfrusköte inneslu-
tit den omätlige och oändlige, du genom vilken den Heliga 
Tre enigheten tillbedes och förhärligas, du som i dig burit 
Faderns enfödde Son, Guds eviga Ord, du som utan att ha 
plöjt eller sått bar en skörd som aldrig vissnar.
 Var hälsad, Maria, Guds moder, om vilken profeterna 
siat, genom vilken herdarna lovade Gud och med änglarna 
sjöng sången om frid. Var hälsad, Maria, genom vilken den 
fallna skapelsen upptas i himlen, genom vilken glädjens 
olja utgjuts över världen. Var hälsad, Maria, du som pri-
sas av änglarna och äras av ärkeänglarna med himmelska 
hymners ljud. 
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franciskus hälsning till Den heliga jungfru maria

Var hälsad, du härskarinna, heliga drottning, Guds heliga 
moder Maria, du jungfru, som av den helige Fadern i him-
len utvaldes att bli hans Kyrka, du som han invigde till-
sammans med sin helige, älskade Son och den helige Ande, 
Hjälparen, du som varit och är full av nåd och allt gott.
Var hälsad, du hans palats.
Var hälsad, du hans tabernakel.
Var hälsad, du hans boning.
Var hälsad, du hans klädnad.
Var hälsad, du hans tjänarinna.
Var hälsad, du hans moder.
Och var hälsade, ni alla heliga dygder, ni som genom den 
helige Andes nåd och upplysning ingjutes i de troendes 
hjärtan, så att ni förvandlar de otrogna till gudstroende. 

ave maris stella

Stjärna över haven, Lär vårt sinne lydnad,
du Guds milda moder, ödmjukhet och renhet,
nu och alltid jungfru, så att vi tillsammans
barn av himmelsljuset. alltid gläds i Jesus.

Med Guds Son i famnen  Lov ske Gud vår Fader,
var för oss en moder. lovad vare Kristus
Han är din och given  och den helge Ande.
genom dig till alla. Tre i en vi ärar. 

En bland alla, utvald,
du som högst benådats,
bed för oss och gör oss
öppna mot Guds stillhet.

välsignaD är Du

Välsignad är du, min dotter, av Gud den Högste, mer än 
alla kvinnor på jorden, och välsignad är Herren Gud, him-
lens och jordens skapare, som ledde dig när du högg huvu-
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det av våra fienders hövding. Din förtröstan kommer för 
all framtid att bevaras i människors hjärtan, så länge de 
kom mer ihåg vad Gud förmår. Måtte Gud låta dig få evig 
ära av detta och skänka dig lycka för att du vågade livet 
när vårt folk var i nöd och värjde oss mot undergången; du 
har följt den rätta vägen inför vår Gud. Jud 13:18–20

akáthistoshymnen

En Maria-hymn ur östkyrkans liturgi. Namnet anger att den sjunges stå-
ende. Denna hymn kan enligt Kyrkans anvisning användas istället för 
rosenkrans bönen.

1 

Kontakion
Härförerska och vårt försvar,
vår räddare ur fasorna,
jag, ditt folk, höjer segerhymner
till dig, Guds Moder, i tacksamhet.
Du som har oövervinnerlig makt,
fräls mig från alla faror som hotar,
så att jag kan ropa till dig:
»Gläd dig, jungfru och brud!«

Oikos (alfa)
Den främste av änglarna sändes från himlen
för att säga till Gudsmodern: »Gläd dig!«
Medan han talade okroppsliga ord,
såg han dig, Herre, ta kroppslig gestalt.
I förfäran stannade han och ropade detta till henne:
Gläd dig, i dig lyser glädjen fram,
 gläd dig, i dig flyr förbannelsen bort.
Gläd dig, du ropar den fallne Adam tillbaka,
 gläd dig, du befriar Eva från tårar.
Gläd dig, höjd, dit mänsklig tanke aldrig kan nå,
 gläd dig, djup, ogenomträngligt för änglarnas blickar.
Gläd dig, du är Konungens tron,
 gläd dig, du bär den som bär alltet.
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Gläd dig, stjärna som föregår solen,
 gläd dig, sköte där Gud blev kött.
Gläd dig, i dig blir skapelsen ny,
 gläd dig, i dig blir Skaparen barn.
Gläd dig, jungfru och brud!

2
Kontakion (beta)
Hon tänkte på sin kyskhet, den heliga,
och sade till Gabriel oförskräckt:
»Otroligt är vad du säger,
ja, ofattbart tycks det mig.
Du bådar ju att ett barn skall bli till utan manlig säd
när du ropar: Halleluja.«

Oikos (gamma)
Om det okända sökte jungfrun kunskap
och ropade till den tjänande ängeln:
»Hur kan en son bli född ur ett orört sköte?
Svara mig!«
I bävan svarade han och ropade så:
Gläd dig, du är invigd i ett outsägligt rådslut,
 gläd dig, deras tro som frågar i tystnad.
Gläd dig, du första av Kristi under,
 gläd dig, du huvudpunkt i hans läror.
Gläd dig, himmelsstege där Gud steg ned,
 gläd dig, vår bro från jorden till himlen.
Gläd dig, under, ryktbart bland änglar,
 gläd dig, undergång, sörjd av demoner.
Gläd dig, du födde ofattbart Ljuset,
 gläd dig, du röjde inget för någon.
Gläd dig, du övergår de vises kunskap,
 gläd dig, du lyser upp de trogna.
Gläd dig, jungfru och brud!

3

Kontakion (delta)
Den Högstes kraft överskuggade
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den som inte haft någon man,
och hon blev havande.
Hennes fruktsamma liv blev en åker,
ljuvlig för alla som vill skörda frälsning
och som sjunger: Halleluja.

Oikos (epsilon)
Med den gudomliga gåvan i skötet
skyndade jungfrun till Elisabet,
och genast greps hennes barn av fröjd
när han hörde Marias hälsning.
Sprittande liksom sjungande ropade han till Guds Moder:
Gläd dig, ranka från ett aldrig vissnande skott,
 gläd dig, rika förråd av frukt som aldrig förgår.
Gläd dig, du odlade den som odlar människor i kärlek,
 gläd dig, du planterade den som planterar vårt liv.
Gläd dig, åker med riklig skörd av förbarmande,
 gläd dig, bord som dignar av nåd.
Gläd dig, du låter en ljuvlig äng blomma upp,
 gläd dig, du bereder en hamn för våra själar.
Gläd dig, rökelse, värdig det högsta,
 gläd dig, försoning för hela världen.
Gläd dig, Guds välbehag till de dödliga,
 gläd dig, de dödligas frimodighet inför Gud.
Gläd dig, jungfru och brud!

4

Kontakion (zeta)
Med en storm av tvivel i sinnet
stod den ärbare Josef förvirrad,
ty han visste att du var utan man
och trodde dig, klanderfria, om otrohet.
Men när han fick veta om dig
att du undfått av helig Ande,
sade han: Halleluja.

Oikos (eta)
Herdarna hörde hur änglarna lovsjöng
Kristi ankomst i köttet.
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De skyndade som till en herde
och såg honom lik ett oskyldigt lamm i bet,
vilande invid Marias bröst.
De lovsjöng honom och sade:
Gläd dig, Lammets Moder och Herdens,
 gläd dig, fålla för andliga får.
Gläd dig, försvar mot osynliga fiender,
 gläd dig, du öppnar paradisets portar.
Gläd dig, de himmelska jublar med jorden,
 gläd dig, de jordiska dansar med himlarna.
Gläd dig, apostlarnas mun som aldrig tystnar,
 gläd dig, segrarnas oövervinnliga mod.
Gläd dig, du fasta stöd för tron,
 gläd dig, nådens lysande kunskap.
Gläd dig, i dig blev dödsriket avklätt,
 gläd dig, i dig blev vi klädda med ära.
Gläd dig, jungfru och brud!

5

Kontakion (theta)
De visa såg stjärnan som leddes av Gud
och följde dess sken.
De höll den liksom en lampa
och sökte med den en mäktig konung.
När de nådde den Ouppnåelige gladde de sig
och ropade till honom: Halleluja.

Oikos (iota)
Kaldéerna såg i Jungfruns händer
den som med sin hand skapade människosläktet.
De förstod att detta var Härskaren,
fastän dold i en tjänares skepnad.
De hyllade honom ivrigt med gåvor
och ropade till den Välsignade:
Gläd dig, moder till stjärnan som aldrig går ned,
 gläd dig, den hemliga dagens ljus.
Gläd dig, du släckte villfarelsens ugn,
 gläd dig, du upplyser Treenighetens invigda.
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Gläd dig, du fördrev vår ovän sedan begynnelsen,
 gläd dig, du frambragte Kristus, Herren som älskar oss.
Gläd dig, du frälste oss från barbarisk kult,
 gläd dig, du räddade oss från orena gärningar.
Gläd dig, du gjorde ett slut på dyrkan av elden,
 gläd dig, du släckte begärens brand.
Gläd dig, du leder de trogna till kyskhet,
 gläd dig, du alla släktens fröjd.
Gläd dig, jungfru och brud!

6

Kontakion (kappa)
Med budskap om Gud
vände de visa åter till Babylon
och uppfyllde profetian om dig.
De förkunnade för alla att du är Kristus
och övergav Herodes lik en narr
som inte förstår att sjunga: Halleluja.

Oikos (lambda)
I Egypten tände du sanningens ljus
och förjagade lögnens mörker.
Dess avgudar kunde ej motstå din makt,
o Frälsare, utan föll.
De som befriats ur deras våld ropade till Guds Moder:
Gläd dig, du människornas upprättelse,
 gläd dig, demonernas fall.
Gläd dig, du trampade ned lögnens villfarelse,
 gläd dig, du gjorde avgudarnas list om intet.
Gläd dig, du hav som dränkte den andlige Farao,
 gläd dig, du klippa som gav dryck åt de livstörstande.
Gläd dig, du eldstod som vägleder vandrarna i mörkret,
 gläd dig, du världens beskydd
 som är vidare än molnskyn.
Gläd dig, du föda, det nya mannat,
 gläd dig, du skänker ett heligt överflöd.
Gläd dig, du löftets land,
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 gläd dig, du flyter av honung och mjölk.
Gläd dig, jungfru och brud!

7

Kontakion (my)
När Symeon skulle lämna denna bedrägliga världen,
räcktes du åt honom som ett barn,
men han kände igen dig som fullkomlig Gud.
Därför häpnade han över din outsägliga vishet
och ropade: Halleluja.

Oikos (ny)
En ny skapelse lät oss Skaparen se
när han blev synlig för oss
som kommit till genom honom.
Han spirade upp ur ett obefruktat sköte
och bevarade det orört som det var
för att vi skulle skåda undret
och lovsjunga det när vi ropar:
Gläd dig, oförgänglighetens blomma,
 gläd dig, återhållsamhetens krans.
Gläd dig, du låter uppståndelsens förebild lysa fram,
 gläd dig, du synliggör änglarnas liv.
Gläd dig, du träd med sköna frukter som livnär de trogna,
 gläd dig, lummiga träd som ger skydd åt många.
Gläd dig, du bar den som leder de vilsna rätt,
 gläd dig, du födde den som befriar de fångna.
Gläd dig, du bevekar den rättfärdige domaren,
 gläd dig, du försonar många som faller.
Gläd dig, frimodighetens klädnad för de nakna,
 gläd dig, kärlek som besegrar allt begär.
Gläd dig, jungfru och brud!

8

Kontakion (xi)
När vi ser den sällsamma födelsen,
drar vi bort från världen som främlingar
och riktar vårt sinne mot himlen.
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Ty därför blev Gud, den Höge,
på jorden en ringa människa,
för att han skulle draga mot höjden
dem som ropar till honom: Halleluja.

Oikos (omikron)
Fastän han bodde här nere,
övergav han alls inte höjden,
han, det gränslösa Ordet.
Ty han steg ned på gudomligt vis
och förflyttade sig inte i rummet.
Han föddes av jungfrun som undfått av Gud
och som lyssnar till detta:
Gläd dig, du omsluter den som inte kan omslutas,
 gläd dig, du dörr till det höga mysteriet.
Gläd dig, du rykte som väcker de otrognas tvivel,
 gläd dig, du de trognas tveklösa stolthet.
Gläd dig, du heliga vagn för den som står över keruberna,
 gläd dig, du ädlaste boning
 för den som står över seraferna.
Gläd dig, du förenar motsatser till ett,
 gläd dig, du förenar jungfru och moder.
Gläd dig, genom dig blev överträdelsen upplöst,
 gläd dig, genom dig öppnades paradiset.
Gläd dig, du nyckel till Kristi rike,
 gläd dig, du hopp om det eviga goda.
Gläd dig, jungfru och brud!

9

Kontakion (pi)
Hela änglavärlden
stod högeligen förundrad
när de såg dig bli människa.
Gud, den Ouppnåelige,
såg de som människa ibland oss,
hur han förblir hos de sina
och hör från oss alla: Halleluja.
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Oikos (rho)
Välljudande talare
ser vi stumma som fiskar
inför dig, Guds Moder.
De står svarslösa när man frågar
hur du födde men dock förblev jungfru.
Men vi förundras inför mysteriet
och ropar i tro:
Gläd dig, skrin för Guds vishet,
 gläd dig, skattkammare för hans försyn.
Gläd dig, du avslöjade de visas okunskap,
 gläd dig, du vederlade de konstfärdigas ovetenhet.
Gläd dig, de slagfärdiga stod som fånar,
 gläd dig, mytdiktarna tynade bort.
Gläd dig, du rev sönder atenarnas tankeväv,
 gläd dig, du upplyser många med kunskap.
Gläd dig, skepp för dem som vill frälsas,
 gläd dig, hamn för dem som seglar i världen.
Gläd dig, jungfru och brud!

10

Kontakion (sigma)
När han ville rädda världen
som han hade ordnat i vishet,
då kom han till den som han själv hade lovat.
Han som är Gud och herde
kom till oss såsom människa.
För att kalla oss blev han oss lik
men hör oss som Gud: Halleluja.

Oikos (tau)
En borg för jungfrur är du,
Guds Moder och jungfru,
en borg för alla som flyr till dig.
Ty han som har skapat himmel och jord
utvalde dig, du obefläckade,
till att bo i ditt moderliv
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och lärde oss alla att ropa till dig:
Gläd dig, renhetens pelare,
 gläd dig, du frälsningens port.
Gläd dig, genom dig formas människor på nytt,
 gläd dig, du förmedlar Guds godhet.
Gläd dig, du födde på nytt den som avlats i synd,
 gläd dig, du gav förnuft åt dem som förlorat förnuftet.
Gläd dig, du gjorde slut på den som förstörde sinnena,
 gläd dig, du födde den som utsår kyskhet.
Gläd dig, du brudgemak för en förening utan säd,
 gläd dig, du förenar de trogna med Herren.
Gläd dig, du sköna vårdare av jungfrur,
 gläd dig, du smyckar de heligas själar till bröllop.
Gläd dig, jungfru och brud!

11

Kontakion (ypsilon)
Varje hymn blir förstummad
som söker fatta hur väldig
din rika barmhärtighet varit.
Om vi än frambar sånger,
talrika som öknens sandkorn,
helige Konung,
skulle vi aldrig fullgöra något,
värdigt vad du har skänkt oss
som ropar till dig: Halleluja.

Oikos (phi)
En lysande lampa
för dem som vandrar i mörkret,
så ser vi den heliga jungfrun.
Ty hon som tände det andliga ljuset
vägleder alla till gudskunskap
och upplyser sinnet med glansen.
Pris ske henne med detta rop:
Gläd dig, den andliga Solens stråle,
 gläd dig, glans av ett ljus som aldrig förgår.
Gläd dig, du blixt som lyser upp själarna,
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 gläd dig, likt åskan förskräcker du fienderna.
Gläd dig, du frambringar en mångfald av ljus,
 gläd dig, du låter en strömmande flod brusa fram.
Gläd dig, du dopets levande bild,
 gläd dig, du borttager syndens smuts.
Gläd dig, du bad som gör samvetet rent,
 gläd dig, du kärl där glädjedryck blandas.
Gläd dig, du doft av den Smordes vällukt,
 gläd dig, det mystiska gästabudets liv.
Gläd dig, jungfru och brud!

12

Kontakion (chi)
När han som friköper alla människor
ville efterskänka de forna skulderna,
kom han av egen vilja
till dem som dragit sig undan hans nåd.
När han river sönder skuldebrevet
hör han från alla: Halleluja.

Oikos (psi)
När vi lovsjunger den som du födde,
prisar vi dig, Guds Moder,
som det besjälade templet.
Ty i ditt moderliv tog han boning,
Herren som håller allt i sin hand.
Han helgade dig, han upphöjde dig
och lärde alla att ropa till dig:
Gläd dig, Guds och Ordets förbundstält,
 gläd dig, du större helgedom.
Gläd dig, du ark, förgylld av Anden,
 gläd dig, du livets outtömliga skatt.
Gläd dig, du fromma konungars kostbara krona,
 gläd dig, du vördade prästers höga berömmelse.
Gläd dig, du Kyrkans orubbliga torn,
 gläd dig, du rikets ointagliga fäste.
Gläd dig, genom dig höjs segertecknen,
 gläd dig, genom dig faller fiender ner.
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Gläd dig, du helar min kropp,
 gläd dig, du räddar min själ.
Gläd dig, jungfru och brud!

13

Kontakion (omega)
O Moder, värdig all lovsång,
som födde det allraheligaste heliga Ordet,
tag nu emot vad vi frambär
och rädda oss från allt ont.
Befria från den kommande domen
dem som samfällt ropar till dig: Halleluja. 

MARIAS ÅR

1 januari — Guds heliga Moder Marias högtid
Mässans bibelläsningar:
4 Mos 6:22–27; Ps 67:2–3, 5–6, 8; Gal 4:4–7; Luk 2:16–21.

Gud, vår Fader, du som genom den saliga jungfrun Maria 
har skänkt oss Frälsaren, livets upphovsman, låt oss också 
under detta nya år få leva burna av hennes förbön. Genom 
din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

2 februari — Kyndelsmässodagen            Se ovan s. 172–173
Mässan bibelläsningar:
Mal 3:1–4; Ps 24:7–10; Heb 2:14–18; Luk 2:22–40 (Luk 2:22–32).

Allsmäktige, evige Gud, din Son blev en av oss och denna 
dag framburen i templet. Låt oss här förenas med honom, 
så att vi kan träda fram heliga och fläckfria inför dig. Ge-
nom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

25 mars — Herrens bebådelse
Sveriges speciella Mariadag, som firas av de flesta kristna i vårt land. Den 
var allmän helgdag fram till 1953.

Mässans bibelläsningar: Jes 7:10–14; Ps 40:7–11; Heb 10:4–10; Luk 1:26–38.
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Himmelske Fader, du lät ditt eviga Ord bli en människa av 
kött och blod i den heliga jungfrun Maria. Låt oss, som vet 
och bekänner att han är Gud men blev en av oss, bli alltmer 
lika honom i den härlighet han delar med dig. Genom ho-
nom, Jesus Kristus, vår Herre.
 
Angelus, s. 26.
Akáthistoshymnen, s. 412.

Maj — Mariamånaden
Att fira maj månad som Marias särskilda månad är en folklig sed i Kyr-
kan. Den firas med s.k. majandakter med bibelläsningar, sånger och böner, 
i hemmet eller i församlingen. Marias bild får en hedersplats och smyckas 
med vårens första blommor.

31 maj — Den saliga Jungfru Marias besök
Mässans bibelläsningar: Sef 3:14–18 (eller Rom 12:9–16); Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6; 
Luk 1:39–56.

Allsmäktige, evige Gud, du ingav den saliga Jungfrun, 
som bar din Son inom sig, att söka upp Elisabet. Öppna 
oss för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Ma-
ria prisar och upphöjer din storhet. Genom din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

15 augusti — Jungfru Marias upptagning till himlen
Maria är en bild av Kyrkan: i henne har Kristi frälsningsverk fullbordats, 
hon är med Kristus och av honom helt fri från syndens och dödens grepp. 
Löftet om samma frälsning gäller oss alla. På medeltiden var denna dag, 
»Dyra Vårfrudag«, Sveriges nationaldag.

Mässans bibelläsningar: Upp 11:19a; 12:1–6a, 10ab; Ps 45:10–12, 16; 1 Kor 
15:20–27a; Luk 1:39–56.

Himmelske Fader, du vände blicken till din ringa tjäna-
rinna och fyllde henne med nåd, så att hon, utvald framför 
alla andra kvinnor, fick föda din ende Son till världen. Hör 
hennes bön på denna dag då du krönte henne med större 
härlighet än någon annan skapad varelse. Rädda också oss 
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genom denna ofattbara hemlighet, och upphöj oss till din 
högra sida. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

8 september — Den saliga Jungfru Marias födelse
Mässans bibelläsningar: Mik 5:2–4 (eller: Rom 8:28–30); Ps 13:6; Matt 1:1–16, 18–23 
(Matt 1:18–23).

Välsigna, Herre, dina tjänare, och skänk oss fredens gåva 
när vi firar den saliga Jungfruns födelse, då räddningen för 
hela världen dagades. Genom din Son, Jesus Kristus, vår 
Herre. 

Oktober — rosenkransmånaden
Den 8 oktober firas i Sverige rosenkransfesten, och oktober månad bär 
namnet rosenkransmånaden. I många församlingar hålls då särskilda 
rosenkrans andakter, särskilt med tanke på freden på jorden.

Rosenkransbönen, s. 52–62.

8 december — Jungfru Marias utkorelse
och fullkomliga renhet
I Maria har Kristi frälsningsverk burit sin rikaste frukt. På henne tillämpas 
Höga Visans ord: »Allt hos dig är skönt, min älskade, hos dig finns ingen 
brist.« (4:7). Från sin tillblivelses första stund har hon bevarats ren (»full av 
nåd«, Luk 1:28).

Mässans bibelläsningar: 1 Mos 3:9–15, 20; Ps 98:1–4; Ef 1:3–6, 11–12; Luk 
1:26–38.

Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jung-
frun till en värdig boning åt din Son. Därför ber vi dig att 
du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla männi-
skor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också 
oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig. Genom 
din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Adventsbön till Maria, s. 150.
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HELGONENS ÅR
Till stöd för vår tro har vi »en sky av vittnen« (Heb 12:1). Somliga av dem 
har vi mött. Många av dem har helgonförklarats, för att deras djupa tro och 
heliga liv skall framstå som ett föredöme för hela Kyrkan. Några av dessa 
blir årligen ihågkomna i liturgin i ett stift eller en orden, i vissa fall inom 
hela Kyrkan.
 Helgondagarna har olika rang: sollemnitas, festum eller memoria. Här 
upptas endast de helgon som firas med särskild högtidlighet inom hela vårt 
stift (högtid eller fest). Den fullständiga helgonkalendern för Stockholms 
stift finns i slutet av denna bönbok.

25 januari — Den helige aposteln Paulus omvändelse
Mässans bibelläsningar: Apg 22:3–16 (eller: Apg 9:1–22); Ps 117; Mark 16:15–18.

Barmhärtige Gud, du undervisar hela världen genom 
aposteln Paulus livsöde och lära. Låt oss, som firar nådens 
under med honom, ta honom till vårt föredöme och inför 
männi skor av alla slag bli vittnen om din sanning. Genom 
din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

3 februari — S:t Ansgar, biskop
Ansgar var benediktinmunk från Corvey och kom med kung Harald till 
Jylland och därefter till Birka (år 829). Han dog den 3 februari 865 som ärke-
biskop av Hamburg-Bremen.

Mässans bibelläsningar: Jes 42:5–10; Ps 96:1–6, 9–10; Matt 4:13–17.

Herre, helige Fader, du sände din tjänare Ansgar till Nor-
den med ljuset som upplyser alla folk. Hör hans bön för 
oss, som lever av den tro som han förkunnade, och låt oss 
alltid vandra i din sannings ljus. Genom din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre.

Herre, om det behagar dig att göra ett under, så gör mig av 
nåd till en god människa.                                                       S:t Ansgar

14 februari — S:t Kyrillos, munk, och S:t Methodios, biskop 
Europas skyddspatroner
Två bröder från Thessalonike som på 800-talet förde evangelium till de 
slaviska folken i Bulgarien, Mähren och Kroatien. De skapade ett slaviskt 
skriftspråk och en slavisk liturgi. Kyrillos dog i Rom 15 februari 869, Metho-
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dios dog 6 april 885. Deras rang av Europas skyddspatroner understryker 
Östeuropas plats i den europeiska gemenskapen.

Mässans bibelläsningar: Apg 13:46–49; Ps 117; Luk 10:1–9.

Herre, vår Gud, du som genom bröderna Kyrillos och Met-
hodios skänkte trons ljus åt de slaviska folken, upplys vårt 
sinne, så att vi fattar tron med både hjärta och förstånd 
och enas till ett folk som dyrkar dig i den sanna läran och 
den rätta lovprisningen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår 
Herre. 

22 februari — Den helige aposteln Petrus biskopsstol
Alltsedan de tidigaste århundradena har Kyrkan högtidlighållit den dag på 
vilken aposteln Petrus blev Roms förste biskop.

Mässans bibelläsningar: 1 Pet 5:1–4; Ps 23; Matt 16:13–19.

Allsmäktige Gud, du som grundat din Kyrka på den apos-
toliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro 
utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar. Genom 
din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

19 mars — S:t Josef, Jungfru Marias brudgum
Josef fick det höga uppdraget att fostra Jesusbarnet. Av allt att döma dog 
han tidigt, och traditionen framställer Jesus och Maria vakande vid hans 
döds bädd. Därför har han blivit de döendes skyddshelgon. På grund av sin 
ställ ning i Guds frälsningsplan är han också hela Kyrkans särskilda skydds-
patron.

Mässans bibelläsningar: 2 Sam 7:4–5a, 12–14a, 16; Ps 89:2–5, 27, 29; Rom 
4:13, 16–18, 22; Matt 1:16, 18–21, 24a (eller: Luk 2:41–51).

Allsmäktige, evige Gud, under den helige Josefs trogna 
vård lät du frälsningens mysterier ta sin början på vår jord. 
Hör hans bön och hjälp din Kyrka att alltid troget tjäna det-
ta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom din Son, 
Jesus Kristus, vår Herre. 

25 april — S:t Markus, evangelist

Mässans bibelläsningar: 1 Pet 5:5b–14; Ps 89:2–3, 6–7, 16–17; Mark 16:15–20.

Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och 
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äran att förmedla glädjebudet om din Son. Låt oss bli trog-
na lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 

29 april — S:ta Katarina av Siena, jungfru och kyrkolärare
Europas skydds hel gon
Mässans bibelläsningar: 1 Joh 1:5 – 2:2; Ps 103:1–4, 8–9, 13–14, 17–18a; Matt 
11:25–30

Fader i himlen, när den heliga Katarina betraktade Kristi li-
dande, greps hon av glödande kärlek till honom och hans 
Kyrka. Låt oss på hennes förbön leva av Kristi mysterium, 
tjäna honom i hans Kyrka och jubla över att hans härlighet 
skall uppenbaras. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

3 maj — S:t Filippos och S:t Jakob, apostlar

Mässans bibelläsningar: 1 Kor 15:1–8; Ps 19:2–5; Joh 14:6–14.

Herre, vår Gud, återigen får vi glädjas åt apostlarna Flippos 
och Jakobs högtidsdag. Ge oss då på deras förbön gemen-
skap med Kristi lidande och seger och en gång glädjen att 
se dig ansikte mot ansikte. Genom din Son, Jesus Kristus, 
vår Herre.

Bön på apostladagar, s. 433.

14 maj — S:t Mattias, apostel

Mässans bibelläsningar: Apg 1:15–17, 20–26; Ps 113:1–8; Joh 15:9–17.

Evige Gud, du som upptog den helige Mattias i apostlar-
nas kollegium, låt din kärlek komma oss till del i överflöd, 
så att vi räknas till dina utvalda. Genom din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre.

Bön på apostladagar, s. 433.

18 maj — S:t Erik, martyr, Sveriges skyddspatron
Traditionen uppger att kung Erik Jedvardsson bevistade mässan i Uppsala 
på Kristi Himmelsfärdsdag 1160 när bud kom att en fiendehär närmade sig. 
Kungen ville inte lämna kyrkan före gudstjänstens slut, och när han kom 
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ut blev han genast anfallen och dödad. Han framställs som mönstret för en 
rättfärdig konung.

Mässans bibelläsningar: Upp 21:2, 22–27; Ps 101:1–2a, 3–4, 6–7; Luk 22:24–30.

Gud, du råder över himmel och jord, och du gav åt den 
helige Erik segerpalmen och ditt rikes härlighet. Låt oss ge-
nom hans förtjänst och förbön i varje motgång vinna kor-
sets seger och en gång krönas med livets krona i himlen. 
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

24 juni — S:t Johannes döparens födelse
Vanligtvis ihågkommes ett helgon på sin dödsdag, den himmelska födelse-
dagen, men eftersom Johannes döparen enligt evangeliet (Luk 1:41) nåddes 
av frälsningens glädje redan i sin moders liv firar Kyrkan även hans födelse. 
Johannes står sist i raden av profeter som förebådat Frälsarens ankomst. 
Han fick glädjen att med egna ögon se honom som det gamla Förbundet 
längtat efter.

Mässans bibelläsningar: Jes 49:1–6; Ps 139:1–3, 13–15; Apg 13:22–26; Luk 
1:57–66, 80.

Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen 
att gå före Herren Kristus och bereda ett folk åt honom. 
Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter 
in på fredens och frälsningens väg. Genom din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

29 juni — S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar
Båda dog martyrdöden under kejsar Nero, kanske år 64. Paulus blev som 
romersk medborgare avrättad med svärd, medan Petrus korsfästes, på egen 
begäran med huvudet nedåt, eftersom han ansåg sig ovärdig att dö på sam-
ma sätt som Mästaren.

Mässans bibelläsningar: Apg 12:1–11; Ps 34:2–9; 2 Tim 4:6–8, 17–18; Matt 
16:13–19.

Herre, vår Gud, du som lät din Kyrka och dess bekännelse 
ta form genom dina apostlar Petrus och Paulus, skänk oss 
tröst och styrka på deras förbön, och ge din Kyrka också 
i vår tid vad hon behöver för att leda människor till evig 
frälsning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

Helige Petrus, du hade en brinnande önskan att tjäna Her-

464

465

466

463



Helgonen 429

ren Jesus, men i farans stund vågade du inte bekänna att 
du hörde till honom. Också jag vill så gärna vara en Jesu 
lärjunge fastän jag ofta är feg, svag och vacklande. Be där-
för för mig, så att också jag får Guds kraft att till min sista 
stund bekänna Jesu namn. 

Helige Paulus, du var en brinnande ande, vars hat mot 
Kristi lärjungar vändes i glödande kärlek, sedan den Upp-
ståndne visat sig för dig. Be för mig, så att all min kraft och 
hän given het får tjäna, inte mina själviska syften, utan det 
som Gud vill med mig. 

3 juli — S:t Tomas, apostel

Mässans bibelläsningar: Ef 2:19–22; Ps 117; Joh 20:24–29.

Allsmäktige Gud, ge oss glädje på den helige Tomas hög-
tidsdag, ge oss stöd i hans förbön, så att vi tror och har liv 
i din Sons namn och bekänner honom som vår Herre och 
Gud, han som med dig, Fader, och den helige Ande lever 
och råder från evighet till evighet.

Bön på apostladagar, s. 433.

11 juli — S:t Benedikt, abbot, Europas skyddspatron
»Det västerländska munkväsendets fader.« Uppfostrad i Rom men flydde 
materialismen där för eremitliv i Subiaco, innan han slöt sig till en kloster-
gemenskap. Grundade det berömda klostret Monte Cassino i Italien och 
för fattade en klosterregel vars vishet inspirerat människor alltsedan dess. 
Död troligen år 547.

Mässans bibelläsningar: Ords 2:1–9; Ps 34:2–11; Matt 19:27–29.

Fader, helighetens källa, du gjorde den helige Benedikt till 
en läromästare som fostrat många till att tjäna dig i bot och 
bön. Lär oss att ingenting går före kärleken till dig, och låt 
oss vandra dina budords väg med villigt hjärta. Genom din 
Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

25 juli — S:t Jakob, apostel
Mässans bibelläsningar: 2 Kor 4:7–15; Ps 126; Matt 20:20–28.
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Allsmäktige, evige Gud, först bland apostlarna fick den 
helige Jakob vittna om dig med sitt blod och så välsigna 
den unga Kyrkan. Låt henne också nu bli stärkt av hans 
vittnes börd och buren av hans förbön. Genom din Son, Je-
sus Kristus, vår Herre.

Bön på apostladagar, s. 433.

9 augusti — S:ta Theresia Benedicta av Korset,
jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Mässans bibelläsningar: Höga V 8:6–7; Ps 148:1–2, 11–14; Luk 9:23–26.

Gud, våra fäders Gud, du har lett den heliga martyren The-
resia Benedicta (Edith) fram till bekännelsen av din kors-
fäste Son och låtit henne följa honom efter ända in i döden. 
Låt alla människor genom hennes förbön bekänna Kristus 
som Frälsare och genom honom i evighet få skåda dig. Ge-
nom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

10 augusti — S:t Laurentius, diakon och martyr
Laurentius (Lars) var ärkediakon i Rom och led martyrdöden genom att bli 
bränd på halster år 258. Han var ansvarig för den romerska Kyrkans eko-
nomi och karitativa verksamhet. Ställd inför kravet att lämna ut Kyrkans 
rikedomar skall han ha hänvisat till de fattiga, Kyrkans verkliga skatter.

Mässans bibelläsningar: 2 Kor 9:6–10; Ps 112:1–2, 5–9; Joh 12:24–26.

Helige Fader, med glödande kärlek tjänade den helige Lau-
rentius din Son i trohet intill döden, och därför har du ärat 
honom. Lär oss att älska det han älskade och att handla 
som han lärde. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

24 augusti — S:t Bartolomaios, apostel

Mässans bibelläsningar: Upp 21:9b–14; Ps 145:10–13b, 17–18; Joh 1:45–51.

Herre, ge oss något av den tro som tvingade den helige 
Bartolomaios att leva helt för din Son, och gör på aposto-
lisk för bön din Kyrka till frälsningens sakrament för alla 
folk. Ge nom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Bön på apostladagar, s. 433.
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21 september — S:t Matteus, apostel och evangelist

Mässans bibelläsningar: Ef 4:1–7, 11–13; Ps 19:2–5; Matt 9:9–13.

Fader i himlen, din outsägliga barmhärtighet kallade syn-
daren Matteus att bli din helige apostel. Stärk oss med hans 
bön och föredöme, så att vi utan att tveka bryter upp när 
du kallar oss och håller fast vid dig i allt vad livet medför. 
Ge nom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Bön på apostladagar, s. 433.

29 september — S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t Rafael,
ärkeänglar
Bibeln lär att Gud har skapat okroppsliga varelser utrustade med tanke och 
vilja att tillsammans med oss människor ärva hans rike. De främsta av dessa 
väsen, ärkeänglarna, kallas Mikael, Gabriel och Rafael. Namnen är hebre-
iska och betyder »Vem är som Gud?«, »Guds kraft« resp. »Guds läkedom« 
— Skyddsänglarnas fest firas den 2 oktober.

Mässans bibelläsningar: Dan 7:9–10, 13–14 (eller: Upp 12:7–12a); Ps 138:1–5; 
Joh 1:47–51.

Himmelske Fader, i underbar visdom gör du både änglar 
och människor till dina tjänare. Hör vår bön, och låt oss här 
på jorden leva under änglarnas beskydd, så att vi en gång 
kan tillbe dig tillsammans med dem i himlen. Genom din 
Son, Jesus Kristus, vår Herre. 

7 oktober — S:t Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron
Född omkring 1302 på Finsta gård i Uppland, gift med Ulf Gudmarsson till 
Ulvåsa i Östergötland, död i Rom 23 juli 1373, skrinlagd i Blåkyrkan i Vad-
stena. Hon grundade Vår Frälsares orden (birgittinorden). Helgon för klarad 
7 oktober 1391.

Mässans bibelläsningar: Vish 7:7–14; Ps 25:4–5, 8–10, 14; 1 Kor 2:6–10; Luk 
10:21–24.

Rosa rorans bonitatem, Ros, med dagg av idel godhet,  
stella stillans claritatem, stjärna, skimrande av klarhet,
Birgitta, vas gratiæ.  o, Birgitta, nådens kärl!
Rora cæli pietatem,  Skänk med daggen himlens kärlek,
stilla vitæ puritatem  några stänk av livets renhet
in vallem miseriæ.  in i denna tårevärld. 
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Herre, vår Gud, då den heliga Birgitta betraktade din Sons   
lidande uppenbarade du för henne himmelska hemlighe-
ter. Låt oss, dina tjänare, i våra egna lidanden och smärtor 
se den Korsfästes härlighet uppenbaras. Genom honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 

18 oktober — S:t Lukas, evangelist
Mässans bibelläsningar: 2 Tim 4:9–17a; Ps 145:10–13b, 17–18; Luk 10:1–9.

Herre, vår Gud, du utvalde den helige Lukas för att röja 
din kärlek till de fattiga. Låt oss, som med stolthet bär det 
kristna namnet, hålla ut i bön med ett hjärta och en själ, och 
låt alla folk se din frälsning. Genom din Son, Jesus Kristus, 
vår Herre. 

28 oktober — S:t Simon och S:t Judas, apostlar

Mässans bibelläsningar: Ef 2:19–22; Ps 19:2–5; Luk 6:12–19.

Evige Fader, genom apostlarna har vi lärt känna dig. Hör 
de heliga Simon och Judas, som ber för oss, och låt din Kyr-
ka växa med nya människor som kommer till tro. Genom 
din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Bön på apostladagar, s. 433.

1 november — Alla helgons dag
Mässans bibelläsningar: Upp 7:2–4, 9–14; Ps 24:1–4b, 5–6; 1 Joh 3:1–3; Matt 
5:1–12a.

Allsmäktige, evige Gud, du låter oss i dag visa vår vörd-
nad för alla dina helgon. Låt oss känna stödet från dessa 
före bedjare som ingen kan räkna, och visa oss för deras 
skull din gränslösa barmhärtighet. Genom din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre.

Se s. 323–328.

30 november — S:t Andreas, apostel

Mässans bibelläsningar: Rom 10:9–18; Ps 19:2–5; Matt 4:18–22.
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Herre, vi tillber ditt höga majestät och ber att du lyssnar till 
den helige aposteln Andreas bön för oss i dag såväl som 
då, när han var den äldsta Kyrkans lärare och herde. Ge-
nom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Bön på apostladagar, se nedan.

26 december — S:t Stefanos, den förste martyren
Mässans bibelläsningar: Apg 6:8–10; 7:54–60; Ps 31:3c–4, 6, 8ab, 16b–17; Matt 
10:17–22.

Herre, lär oss att efterlikna den vi vördar och älska våra  
ovänner, när vi nu firar honom som bad för sina fiender 
och förföljare till din Son Jesus Kristus, vår Herre. 

27 december — S:t Johannes, apostel och evangelist

Mässans bibelläsningar: 1 Joh 1:1–4; Ps 97:1–2, 5–6, 11–12; Joh 20:2–8.

Fader, du har avslöjat hemligheten om din ende Son ge-
nom den helige aposteln Johannes. Låt oss alltmer tränga 
in i kunskapen om det människoblivna Ordet med hjälp 
av detta djupa vittnesbörd. Genom din Son, Jesus Kristus, 
vår Herre.

Bön på apostladagar, se nedan.

28 december — De oskyldiga barnen i Betlehem

Mässans bibelläsningar: 1 Joh 1:5 – 2:2; Ps 124:2–5, 7–8; Matt 2:13–18.

Fader i himlen, i dag har de oskyldiga barnen fått prisa dig, 
inte med ord, men med sin död. Låt oss, som med vår mun 
bekänner dig som Skapare och Herre, aldrig förneka dig i 
våra handlingar. Genom Jesus Kristus, din Son. 

bön på apostlaDagar

O Gud, vi tackar dig, som genom dina heliga apostlar har 
låtit glädjens budskap gå ut över världen. Föröka vår tro 
och gör oss till dina vittnen, så att de troendes antal växer. 
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Låt oss i dina apostlars efterföljd få tjäna och älska dig till 
vår sista stund. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

bön på martyrDagar

Herre vår Gud, i förening med din Son Jesus Kristus har 
otaliga martyrer offrat sig för dig och inte så älskat sina liv 
att de drog sig undan döden. Ge oss samma mod så att vi 
kan stå fasta vad som än händer. Lär oss att frukta och lyda 
dig mer än människor och ge oss nåden att möta döden 
utan rädsla, i tron på vår korsfäste och förhärligade Herre, 
Jesus Kristus, som lever och råder från evighet till evighet.

bön på anDra helgonDagar

O Gud, tiderna igenom har du i din Kyrka uppväckt en 
stor skara vittnen. Vi tackar dig för deras föredöme, förbön 
och gemenskap. Skänk oss på deras bön tillväxt i tro och 
kärlek och gör oss trogna i din tjänst till livets slut. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre.

till mitt skyDDshelgon

Helige (heliga) N., be för mig. När du levde på jorden hade 
du svårigheter, lidanden och frestelser, som jag. Du fick 
ock så mycket nåd, i bönen, i sakramenten, i Guds ord, som 
jag. Jag vet att också jag är kallad till helighet, och därför 
ber jag: hjälp mig att bli medveten om de nådegåvor och 
den särskil da kallelse som Gud har givit åt just mig. Be för 
mig att jag troget utför den uppgift som just jag har fått 
här i livet. Be för mig att jag en gång med dig får vara i de 
utvaldas skara och evigt får prisa Gud tillsammans med 
alla hans heliga.

litania till norDens helgon

Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.  
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud

486

487

488

489



Helgonen 435

Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder
Heliga jungfru över alla jungfrur
Du Nordens drottning

Helige Ansgar, Nordens apostel
Helige Sigfrid
Helige Eskil
Helige David
Helige Staffan
Helige Henrik
Alla heliga förkunnare i Norden

Helige Olov
Helige Erik
Helige Knut
Helige Botvid
Alla Nordens heliga martyrer

Helige Brynolf
Helige Hemming
Helige Thorlak
Helige Jón
Helige Niels
Alla Nordens heliga biskopar och bekännare

Heliga Ragnhild
Heliga Sunniva
Heliga Elin
Heliga Ingrid
Heliga Birgitta
Heliga Katarina
Heliga Maria Elisabeth
Alla Nordens heliga kvinnor

Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
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V. Be för oss, alla Nordens heliga män och kvinnor,
R. att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss bedja. Vi tackar dig, kärleksrike Fader, för alla he-
liga män och kvinnor som verkat ibland oss, kända eller 
okända. Vi ber dig: utbred på deras förbön ditt rike, och 
låt en dag alla dem som bekänner ditt namn tillsammans 
få prisa dig med dina heliga. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre.

Bön för de avlidna, se s. 331–333.
  


