Bøn til den i Himlen optagne Guds Moder
F: Vær hilset Jomfru Maria, Herrens Moder og vor tilflugt!
A: Alle jordens slægter priser dig salig!
F: Herren har udvalgt dig frem for alle andre menneskebørn.
A: Han har ophøjet dig over alle sine værker.
F: Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Vi priser din herlige optagelse i Himlen.
A: Tag imod vor hyldest og gå i forbøn for os hos Gud.
F: For at Han må forbarme sig over os.
A: Og for at vi må blive værdige til hans forjættelser.
F: Se! Fra nu af skal alle slægter prise mig salig.
A: Thi Herren har gjort store ting imod mig.
F: Herrens Moder er med legeme og sjæl optagen i himlen
A: Og ophøjet over alle engles hærskarer.
F: Vi tyer til din beskyttelse, Guds hellige Moder.
A: Forsmå ikke vor bøn i vore trængsler, men fri os altid ud af alle farer.
F: Var du her på jorden den, der modtog nådens fylde af Guds godhed,
A: Så er du nu, da du er ophøjet til Himlens dronning en miskundheds moder for os.
F: Hør vor bøn. Før vor sag hos Gud.
A: Hjælp alle ulykkelige, styrk alle svage, trøst alle nedbøjede mennesker.
F: Bed for hele Guds folk på jorden. Beskyt hver den, der af hjertens grund råber til dig: Hil
dig Maria…
A: Hellige Maria …
F: Dronning, optagen i Himlen! Vi priser dig salig og løfter vort blik mod din himmelske
glans!
A: Vi tror og bekender med Guds hellige Kirke, at du med legeme og sjæl er optaget til
Himlen og af Kristus kronet som alle engles og helgens dronning.
F: Så højt har Herren ophøjet dig.
A: Fordi du i frelsens mysterium ville være Hans ydmyge tjenerinde!
F: Uden smerte fødte du dit barn i Bethlehem og blev Guds Moder.
A: Men i den dybeste sjælens smerte og lidelse blev du på Golgata vor moder!
F: Selv var du forud frelst af hans nåde og stod derfor under Jesu kors i forbøn for os.
A: Du blev vor midlerinde og vej til frelsen fra Ham, som gennem dig ville komme til os.
F: Nu er du som Himlens dronning den store forberederinde, som står i bestandig bøn for
den Eviges trone.
A: Kom os syndere i hu! Vi er dine børn og råber til dig fra denne tårernes dal.
F: O Himmeldronning, vor glæde og fryd! Hjælp os til altid i vort liv at rette blikket mod
Himlen i længsel efter din søn, vor Frelser og Gud.
A: Al Nådens Moder! Vi sætter vort håb til din frelsende forbøn for os for Guds trone.
F: Drag vort sind fra det jordiske og giv os her at finde Ham, som det hisset vil være vor
salighed at skue og eje:
A: Kristus det evige liv. Amen.

F: Lad os bede. Almægtige evige Gud! Du har optaget den uplettede Jomfru Maria, moder
til din Søn, med legeme og sjæl, til din himmelske herlighed. Giv, beder vi dig, at vi altid
må føle attrå efter de himmelske ting, for således at blive værdige til at få del i hendes
herlighed. Ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i
Helligåndens enhed, Gud i al evighed.
A: Amen.

