JESU FØDSELS FEST (2. MESSE: JULEMORGEN)
Indgangsvers (Es 9,2.6)
I dag skal lyset stråle over os, for der er født os
en Herre, og han skal kaldes Vidunderlig,
Gud, Fredsfyrste, evighedens Fader, og hans
rige skal aldrig få ende. V. (Sl 93) Herren er
konge, han har iført sig herlighed. Herren har
iført sig kraft og har ombundet sig. Ære være.
Kirkebøn
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi, over
hvem dit menneskevordne Ords nye lys er udgydt, i vore gerninger må vise en afglans af
det, som ved troen stråler i vore hjerter. Ved
samme vor Herre.
Herefter ihukommes den hellige Anastasia:
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi som
fejrer din salige martyinde Anastasias fest,
må føle hendes forbøn hos dig. Ved vor Herre.
Epistel (Tit 3,4-7)
Højtelskede! Guds, vor frelsers, godhed og
kærlighed til mennesker har åbenbaret sig, og
han har frelst os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og
fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål
udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser,
for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv i Kristus
Jesus, vor Herre.
Graduale (Sl 118)
Velsignet være han, som kommer, i Herrens
navn! Herren er Gud, og han har lyst for os. Af
Herren er dette gjort, og det er vidunderligt for
vore øjne. Halleluja, Halleluja. (Sl 93) Herren
er konge, han har iført sig herlighed. Herren
har iført sig kraft og har ombundet sig med
styrke. Halleluja.
Evangelium (Luk 2,15-20)
På den tid sagde hyrderne til hinanden: »Lad
os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,
og som Herren har forkyndt os.« De skyndte
sig derhen og fandt Maria og Josef sammen

med barnet, som lå i krybben. Da de havde set
det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til
dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem;
men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og
grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de
havde hørt og set, sådan som det var blevet
sagt til dem.
Offertorium (Sl 93)
Herren har grundfæstet Jordens kreds, og den
skal ike rokkes. Din trone, Gud, står fast fra
ældgammel tid, fra evighed har du været til.
Stillebøn
Herre, vi beder dig, lad vore gaver blive værdige til denne fødsels mysterier, som vi fejrer i
dag, og altid bringe os fred, for at, ligesom ha,
der blev født som menneske, tillige strålede
som Gud, således også denne jordiske skabning må bringe os den himmelske gave. Ved
samme vor Herre.
Herre, vi beder dig, modtag de i hengivenhed
frembårne gaver, og lad dem ved din salige
martyr Anastasias fortjenesters forbøn blive
til hjælp for vor frelse. Ved vor Herre.
Jesu Fødsels præfation bedes.
Kommunionsvers (Zak 9,9)
Bryd ud i fryderåb, Sions datter, syng lovsange, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, hellig og som verdens frelser.
Slutningsbøn
Herre, lad os altid blive genoprejst ved fornyelsen af din Søns fødselsdags mysterium, han,
hvis fødsel én gang i tiden gjorde ende på menneskeslægtens gamle fortabelse. Ved samme
vor Herre.
Herre, du har mættet dine tjenere med hellige gaver. Vi beder dig da, opliv os altid ved
hendes forbøn, hvis fest vi i dag fejrer. Ved vor
Herre.

