Bøn til Jomfru Maria i maj måned
Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Vi har forsamlet os her for at lovprise dig og for at
bevidne dig vore barnlige ærbødighed, vor tillid og kærlighed! Vi glæder os over den
herlighed, den Almægtige har iklædt dig, og vi takker ham, fordi han har givet os dig til
moder. Vi indvier og anbefaler os til dig og beder dig for stedse være vor forbederinde hos
Jesus, din guddommelige søn. Vi forener os i denne maj måned i vor lovsang og bøn med
Himlens engle, alle helgens skare og alle troende kristne, som priser dig salig.
Lad dit rene hjerte finde glæde i vor barnlige kærlighed til dig, vor Frelsers elskelige
moder. O himmeldronning! Se i din mildhed til os syndere, og før os hen til din søn, for at
han må være vort liv og vor evige frelse. Bed for os, at vi efter dette korte livs
udlændighed, frelste ved din forbøn med dig må se og tilbede Fader, Son og Helligånd i al
evighed. Amen.
Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Se, vi har smykket dit alter og knæler nu her for med
barnligt sindelag at ære og påkalde dig. Vi glæder os over din enestående udvælgelse og
himmelske herlighed. Vi lovpriser Herren, der har givet os dig til moder, og som har opfyldt
dit reneste hjerte med øm kærlighed til os.
Elskelige Jomfru og moder! Til dig indvier vi dagen i dag og alle dage i denne måned. I
dine milde hænder lægger vi tillidsfuldt os selv med legeme og sjæl, vore forhåbninger og
glæder, vore bekymringer og lidelser. Måtte dit moderhjerte finde behag i vore salmer og
bønner, vore blomster og lys, ligesom det fryder sig over de himmelske lovsange, med
hvilke englenes jublende skarer priser dig som deres frue og dronning. Amen.

