Bøn til den uplettet undfangne 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 uplettede undfangelse.
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: Hvor skær og skøn er du, hellige Jomfru Maria!
A: Uden mindste lyde fra din undfangelse af!
F: Vi priser dig, du uplettede!
A: Du vandt en fuldkommen sejr, da du knuste slangens hoved med din usårede jomfrufod.
F: Du er fuld af nåde, og Herren er med dig.
A: Du er velsignet frem for alle kvinder.
F: Ren er du fremgået af din skabers hånd. Ren er du vandret gennem dette liv.
A: Ren vendte du tilbage til Gud.
F: Hjælp os, at også vi efter dit eksempel trofast må benytte den hjælp, der tilbydes os.
A: For at vi dag for dag må vokse i Guds nåde og samle rige fortjenester for det evige liv.
F: Vi, Evas landflygtige børn, råber til dig, den ene uplettet undfangne i hele
menneskeslægten: Hil dig Maria …
A: Hellige Maria! …
F: Hellige Maria! Du uplettet undfangne Gudsmoder! Hør vor bøn og se med kærligt blik til
alle os, som priser dig salig!
A: Vi tror og bekender, at du er den altid rene, den uplettet undfangne, som med din
jomfru-fod søndertræder slangens hoved.
F: Du er forløsningens klare morgenstjerne, vidunderlig skøn og strålende!
A: Du er af Gud ophøjet over alle helgens skare og over alle engles kor.
F: Ihukom, o nådefulde Jomfru Maria, at man aldrig har hørt, at den, som tager sin tilflugt
til dig
A: Som påkalder din hjælp og anråber om din forbøn, er blevet forladt eller er gået fortabt.
F: Med inderlig tillid bønfalder vi dig, vor elskede frue og kærlige moder:
A: Vær os en beskyttende forbederinde, afvend din søns straffende arm.
F: Formild de hjemsøgelser og straffedomme, vi har fortjent.
A: Bed for os, at vi må tage imod dem med det rette ydmyge sind.
F: Værn med din forbøn Guds hellige Kirke, der priser dig i din renheds glans.
A: Hjælp os at våge og bede, lide og stride, for at vi alle må findes rede, når Herren
kommer.
F: Send dit milde lys ned til os, du Havets Stjerne.

A: For at vi under din beskærmende ledelse, gennem alle livets bølger og storme, må nå til
hint salige land, som er vort sande og evige hjem!
F: O gode, o milde, o kære Jomfru!
A: Bed for os, nu og i vor dødstime!
F: Højlovet og evigt tilbedet være Jesus Kristus!
A: Og priset af alle slægter være Hans velsignede, uplettede moder, Jomfru Maria.
F: Lad os bede. Gud! Du har ved jomfruens uplettede undfangelse beredt din Søn en
værdig bolig. VI beder dig, at du, som forudså denne din Søns død og for dens skyld
bevarede hende fri for enhver plet, ved hendes forbøn også vil give os uplettede at komme
til dig. Ved samme vor Herre, Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i
Helligåndens enhed, Gud i al evighed.
A: Amen.

