JESU FØDSELS OKTAV (1. JANUAR)
Indgangsvers (Es 9,5)
For et barn er født os, en søn er givet os, og
herredømmet skal ligge på hans skuldre, og
hans navn skal kaldes: Det store Råds Engel.
V. (Sl 98) Syng en ny lovsang for Herren, for
han har gjort vidunderlige ting. Ære være.
Kirkebøn
Gud, du, som ved den salige Marias frugtsommelige jomfruliv har skænket menneskeslægten den evige frelses nådeløn, giv os, beder vi
dig, at mærke hendes forbøn, ved hvem vi betragtes som værdige til at modtage livets ophav, vor Herre Jesus Kristus, din søn, som lever.
Epistel (Tit 2,11-15)
Højtelskede! Guds nåde er blevet åbenbaret til
frelse for alle mennesker og opdrager os til at
sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og
leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i
denne verden, mens vi venter på, at vort salige
håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser,
Jesus Kristus, komme til syne i herlighed.
Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra
al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som
sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan, og forman i Kristus Jesus, vor
Herre.
Graduale (Sl 98)
Alle jordens riger har set vor Guds frelse. Bryd
ud i fryderåb for Gud, hele jorden! Herren har
gjort sin frelse til kende. For folkenes øjne har
han åbenbaret sin retfærdighed.
Halleluja, Halleluja. (Hebr 1,1-2) Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud
i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,
men nu ved dagenes ende har han talt til os
gennem sin søn. Halleluja.

Evangelium (Luk 2,21)
På den tid, da otte dage var gået, og han skulle
omskæres, fik han navnet Jesus, som han var
blevet kaldt af englen, før han blev undfanget
i moders liv.
Offertorium (Sl 86)
Dig tilhører himlene, og dig tilhører jorden.
Jordens kreds og dens fylde har du grundfæstet. Retfærdighed og dom er din trones grundvold.
Stillebøn
Herre, vi beder dig, tag imod vore gaver og
bønner, rens os ved de himmelske mysterier og
bønhør os i nåde. Ved vor Herre.
Jesu Fødsels præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 98)
Alle verdens riger har set vor Guds frelse.
Slutningsbøn
Herre, lad denne Kommunion rense os fra
skyld, og på den salige Jomfru og Guds Moder
Marias forbøn give os del i den himmelske lægedom. Ved samme vor Herre.

