JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN (15. AUGUST)
Indgangsvers (Åb 12,1)
Et stort tegn viste sig på himlen: En kvinde,
klædt i solen, med månen under sine fødder og
en krans af tolv stjerner på hovedet. V. (Sl 98)
Syng en ny sang for Herren, for han har udført
vidunderlige ting. Ære være.
Kirkebøn
Herre, vi beder dig, tilgiv dine tjenere deres
synder, for at vi som ikke er i stand til at behage dig ved vore egne gerninger, dog må frelses på forbøn af hende, som har født din Søn
og vor Herre. Som lever og råder.
Læsning (Judith 13,22-25; 15,10)
Herren har velsignet dig i sin kraft, for ved dig
har han slået vore fjender. Velsignet er du,
datter, af Herren den højeste Gud frem for alle
kvinder på jorden. Velsignet være Herren, som
har skabt himlen og jorden, og som ved din
hånd har tilintetgjort vore fjenders leder, for i
dag har han herliggjort dit navn således, at
din lovsprisning aldrig skal forsvinde fra menneskers læber, som vil mindes Herrens styrke
i al evighed. For dem har du ikke skånet dit
eget liv på grund af dit folks nød og trængsel,
men du har afværget dets undergang for vor
Guds ansigt, du Jerusalems ære, du Israels
glæde, du vort folks hæder.
Graduale (Sl 45)
Hør efter, min datter, lyt opmærksomt, og
Kongen vil finde behag i din skønhed. V. I al
sin pragt holder kongedatteren sit indtog, hendes klæder er vævet af guld.
Halleluja, Halleluja. Maria er optaget til
Himlen. Englenes hærskarer glæder sig. Halleluja.
Evangelium (Luk 1,41-50)
På den tid blev Elisabeth opfyldt af Helligånden, og råbte med høj røst: »Velsignet er du
blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt!
Hvordan kan det forundes mig, at min Herres
mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen
nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd.

Salig er hun, som troede; for det, som er talt til
hende af Herren, skal gå i opfyldelse.« Da
sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min
ånd fryder sig over Gud, min frelser! Han har
set til sin ringe tjenerinde. For herefter skal
alle slægter prise mig salig, thi den Mægtige
har gjort store ting mod mig. Helligt er hans
navn, og hans barmhjertighed mod dem, der
frygter ham, varer i slægt efter slægt.
Offertorium (1 Mos 3,15)
Jeg vil sætte fjendskab mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes afkom.
Stillebøn
Lad vor hengivenheds offer stige op til dig,
Herre, og lad på forbøn af den saligste Jomfru
Maria, der er optaget i Himlen, vore hjerter
brænde af kærlighedens ild og kontinuerligt
længes efter dig. Ved vor Herre.
Gudsmoders præfation bedes.
Kommunionsvers (Luk 1,48-49)
Alle slægter skal prise mig salig, for han, som
er mægtig, har gjort store ting imod mig.
Slutningsbøn
Efter at have fået del i vores frelses mysterier,
beder vi dig, Herre, at vi på forbøn af den salige Jomfru Maria, som er optaget i himlen, og
ved hendes fortjenester må nå til opstandelsens herlighed. Ved vor Herre.

