SØNDAG EFT. HTK (DEN HELLIGE FAMILIES FEST)
Indgangsvers
Den retfærdiges fader jubler af fryd, din fader
og din moder skal glæde sig, hun som har født
dig, skal juble. V. (Sl 84) Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde. Ære
være.
Kirkebøn
Herre Jesus Kristus, du som i lydighed mod
Maria og Josef har helliget familielivet ved
ubeskrivelige dyder, lad os ved begges hjælp
blive belært ved din hellige families forbillede
og engang nå til sammen at leve det evige liv
med den. Du som lever og råder.
Epistel (Kol 3,12-17)
Brødre! Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige
og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed,
ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over
med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene
har noget at bebrejde den anden. Som Herren
tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette
skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres
hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på
ét legeme. Og vær taknemlige. Lad Kristi ord
bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med
al visdom hinanden med salmer, hymner og
åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til
Gud. Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det
alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud
Fader tak ved ham!
Graduale (Sl 27)
Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes
jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever. (Sl 84) Lykkelige de, der bor i dit hus, til
stadighed kan de prise dig.
Halleluja, Halleluja. (Es 45,15) Du er en
Gud, der skjuler sig, Israels Gud er frelser.
Halleluja.
Evangelium (Luk 2,42-52)
Da Jesus var blevet tolv år gammel, drog de
derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev

drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter
ham blandt familie og bekendte. Da de ikke
fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for
at lede efter ham dér; og efter tre dage fandt
de ham i templet, hvor han sad midt blandt
lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget
over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har
ledt efter dig og været ængstelige.« Men han
sagde til dem: »Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« Men
de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så
fulgte han med dem tilbage til Nazaret, og han
var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og
vækst og yndest hos Gud og mennesker.
Offertorium (Luk 2,22)
Jesu forældre bragte ham til Jerusalem for at
fremstille ham for Herren.
Stillebøn
Vi frembærer offeret for dig, Herre, og beder
dig ydmygt, at du på den jomfruelige Gudsmoders og den salige Josefs forbøn vil grundfæste
vore familier urokkeligt i din fred og nåde. Ved
samme vor Herre.
Hellig tre Kongers præfation bedes.
Kommunionsvers (Luk 2,51)
Jesus drog ned med dem og kom til Nazaret og
var lydig mod dem.
Slutningsbøn
Herre Jesus, hjælp dem, som du mætter med
de himmelske sakramenter, til uophørligt at
efterligne din hellige families forbillede, for at
din herlige og jomfruelige moder sammen med
den salige Josef må ile os i møde i vor dødstime, og at vi må blive værdige til ved dig at
optages i de evige boliger. Du, som lever.

