SKT. VALENTIN, PRÆST & MARTYR (14. FEBRUAR)
Indgangsvers (Sl 21)
I din kraft, Herre, skal den retfærdige
glæde sig, og højt skal han juble over din
frelse. Du har skænket ham hans hjertes
ønsker. V. For førend han bad til dig, har
du givet ham livsalige velsignelser, og på
hans hoved har du sat en krone af kostbare
stene. Ære være.
Kirkebøn
Giv os, beder vi dig, almægtige Gud, at vi
som fejrer din salige martyr Valentins fødselsdag, ved hans forbøn må frelses fra alt
ondt, der truer os. Ved vor Herre.
Læsning (Visd 10,10-14)
Herren førte den retfærdige ad de lige veje
og viste ham Guds rige, og gav ham kundskab om det hellige. Han gav ham velstand
midt i hans slid og lod hans anstrengelser
lykkes. Herren stod ham bi mod hans undertrykkeres griskhed og gjorde ham til en
rig mand. Han værnede ham mod hans
fjender og bragte ham i sikkerhed for dem,
der efterstræbte ham; i den hårde kamp
gav han ham sejrsprisen, for at han skulle
forstå, at gudsfrygt er det stærkeste af alt.
Det var Ham, som blev hos den retfærdige,
da han var blevet solgt som træl, og reddede ham fra at begå synd. Han fulgte med
ham ned i fangehullet, og mens han lå i
lænker, svigtede han ham ikke; til sidst
skaffede han ham rigets scepter og magt
over dem, som ville underkue ham; dem,
der bagtalte ham, afslørede han som løgnere, og Herren vor Gud, selv gav ham
evigt ry.
Graduale (Sl 112)
Salig den mand, som frygter Herren og elsker hans bud højt. Hans afkom bliver
mægtigt i landet, og de retskafnes slægt
velsignes.

Halleluja, Halleluja. (Sl 21) Herre, på
hans hoved har du sat en krone af kostbare
stene. Halleluja. Efter Septuagesima bortfalder Halleluja-verset, og erstattes i stedet
af Tractus.
Tractus (Sl 21)
Hvad hans hjerte ønsker, giver du ham,
hvad hans læber beder om, nægter du ham
ikke. For førend han bad til dig, har du givet ham livsalige velsignelser, og på hans
hoved har du sat en krone af kostbare
stene.
Evangelium (Matt 10, 34-42)
På den tid, sagde Jesus til sine disciple:
»Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe
fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at
bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for
at sætte splid mellem en mand og hans far,
en datter og hendes mor, en svigerdatter og
hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor
mere end mig, er mig ikke værd, og den,
der elsker søn eller datter mere end mig, er
mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit
kors op og følger mig, er mig ikke værd.
Den, der har reddet sit liv, skal miste det,
og den, der har mistet sit liv på grund af
mig, skal redde det. Den, der tager imod
jer, tager imod mig, og den, der tager imod
mig, tager imod ham, som har udsendt mig.
Den, der tager imod en profet, fordi det er
en profet, skal få løn som en profet, og den,
der tager imod en retfærdig, fordi det er en
retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og
den, der giver en af disse små blot et bæger
koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå
glip af sin løn.«
Offertorium (Sl 8)
Med herlighed og ære har du kronet ham,
Herre, og du har gjort ham til hersker over
dine hænders værk.

Stillebøn
Modtag, beder vi dig, Herre, de gaver vi
værdigt har båret frem for dig, og lad dem,
ved din salige martyr Valentins forbønner
og fortjenester, blive os til hjælp og frelse.
Ved vor Herre.
Almindelig præfation bedes.

Kommunionsvers (Matt 16,24)
Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.

Slutningsbøn
Herre, måtte det himmelske mysterium
blive for os en fornyelse af sjæl og legeme,
for at vi på din salige martyr Valentins forbøn må føle virkningen af den hellige handling, som vi her udfører. Ved vor Herre.

