Gud Søn
Bøn til den korsfæstede Frelser
Se, o gode og mildeste Jesus! For dit åsyn kaster jeg mig på
knæ og bønfalder og besværger dig med min sjæls hele
inderlighed, at du i mit hjerte vil vække en levende følelse af tro,
håb og kærlighed tillige med en sand anger over mine synder
og den faste beslutning ikke mere at ville fornærme dig, idet jeg
med stor bedrøvelse og smerte i min sjæl ved mig selv
betragter og i min ånd beskuer dine fem hellige vunder og
derved kommer de ord i hu, som profeten David allerede har
udtalt i dit navn, o gode Jesus: de har gennemboret mine
hænder og mine fødder; de har talt hvert ben i min krop (Salme
21, v. 17-18).
Kors, Skt. Elisabeth kirke
Holbæk

Anima Christi
Kristi sjæl hellige mig!
Kristi legeme frelse mig!
Kristi blod opildne mig!
Vandet af Kristi side rense mig!
Kristi lidelse styrke mig!
I dine sår du skjule mig!
Lad mig ej blive skilt fra dig!
For fjendens vold beskyt du mig!
I dødens time kald på mig!
Og lad mig komme hjem til dig!
For at jeg kan love og prise dig med dinehelgen til evig tid.
Amen.

Bøn til Jesu hellige navn
F: Lad os tilbede og lovprise Jesu ophøjede navn, det navn, som er over alle navne, og for
hvilket alle knæ skal bøje sig i Himlen, på jorden og under jorden. Lad os lovprise Jesu
hellige navn!
A: Jesu navn være lovet, nu og i al evighed!
F: Lad os tilbede og lovprise Jesus Kristus, Guds menneskevordne Søn, vor Herre og vor
Gud!
A: Lovet og ophøjet være du, o Jesus, sand Gud og sandt menneske, Faderens enbårne!
F: Du kom herned til jorden og blev et menneske som vi.
A: For at gøre os til Guds børn og åbne Himlens port for os.
F: Lad os tilbede og lovprise Jesus Kristus, dødens overvinder, herlighedens konge og
verdens dommer!

A: Lovet og ophøjet være du, o Jesus, som har besejret døden og selv er opstandelsen og
livet!
F: Du sidder ved Faderens højre hånd som Himlens og jordens konge.
A: Derfra skal du engang komme igen for at dømme de levende og de døde.
F: Herre Jesus Kristus! Du konge over alle konger og hersker over alle herskere.
A: Opslå din trone i vore hjerter og led vore skridt ad dine buds veje.
F: Vær vor talsmand hos din Fader.
A: For at vi må få tilgivelse for vore synder.
F: Se ikke på vore misgerningers store tal.
A: Men på din egen uendelige barmhjertighed.
F: Bevar os i din nåde alle vort livs dage.
A: Stå hos os i vor dødstime.
F: Vær os da en mild og nådig dommer.
A: Der tilsiger os det evige liv.
F: Jesu hellige navn være lovet!
A: Nu og i al evighed!
F: Herre Jesus Kristus! Du Faderens herlighed og Hans væsens udtrykte billede! Du antog
for vore synders skyld en tjeners skikkelse og blev os mennesker lig. Hjælp os
miskundeligt med din ruge nåde, for at vi altid mere og mere må elske dine bud og
befalinger og blive ligedannede med dig, for engang som Guds børn at kunne dele din
herlighed med dig.
A: Amen.
F: Jesus! Dit hellige navn være bestandig i vore hjerter og på vore læber!
A: Det være os et værn og værge mod alt ondt!
F: Det være vor tilflugt i livet.
A: Det være vort håb i døden.
F:For at vi må holde ud til det sidste i tro, håb og kærlighed.
A: Og engang af dig få livets krone!
F: Lovet være Jesus Kristus!
A: I al evighed! Amen.

Litani til Jesu hellige navn
Herre! Forbarm Dig over os!
Kristus! Forbarm Dig over os!
Herre! Forbarm Dig over os!
Jesus! Hør os!
Jesus! Bønhør os!
Gud Fader i Himlen! Forbarm Dig over os!
Guds Søn, verdens Frelser! Forbarm Dig over os!
Gud Helligånd! Forbarm Dig over os!
Hellige Treenighed, Én Gud! Forbarm Dig over os!

Jesus, den levende Guds Søn! - Forbarm Dig over os! (gentages efter hver påkaldelse)
Jesus, Faderens herlighed!
Jesus, skær af det evige lys!
Jesus, den himmelske herligheds Konge!
Jesus, retfærdigheds Sol!
Jesus, Jomfru Marias Søn!
Jesus, Du elskelige!
Jesus, Du beundringsværdige!
Jesus, Du stærke Gud!
Jesus, evighedens Fader!
Jesus, den store rådslutnings Forkynder!
Jesus, Du mægtigste!
Jesus, Du tålmodigste!
Jesus, Du lydigste!
Jesus, sagtmodig og ydmyg af Hjerte!
Jesus, kyskhedens Elsker!
Jesus, vor Ven!
Jesus, fredens Gud!
Jesus, livets Ophav!
Jesus, dydens Mønster!
Jesus, nidkær for sjæle!
Jesus, vor Gud!
Jesus, vor Tilflugt!
Jesus, de fattiges Fader!
Jesus, de troendes Skat!
Jesus, Gode Hyrde!
Jesus, sande Lys!
Jesus, evige Visdom!
Jesus, uendelige Godhed!
Jesus, vor Vej og vort Liv!
Jesus, englenes Glæde!
Jesus, patriarkernes Konge!
Jesus, apostlenes Mester!
Jesus, evangelisternes Lærer!
Jesus, martyrernes Styrke!
Jesus, bekendernes Lys!
Jesus, jomfruernes renhed!
Jesus, alle helgens Krone!
Vær os nådig! Skån os, o Jesus!
Vær os nådig! Bønhør os, o Jesus!
Fra alt ondt, frels os, o Jesus!
Fra al synd, frels os, o Jesus!

Fra Din vrede, frels os, o Jesus!
Fra Djævelens efterstræbelser, frels os, o Jesus!
Fra ukyskhedens ånd, frels os, o Jesus!
Fra den evige død, frels os, o Jesus!
Fra ringeagt for Dine indskydelser - Frels os, o Jesus (gentages efter de følgende
påkaldelser)
Ved Din hellige Menneskevordelses mysterium
Ved Din Fødsel
Ved Din Barndom
Ved Dit guddommelige Liv
Ved Dit arbejde
Ved Din dødsangst og lidelse
Ved Dit kors og Din forladthed
Ved Din kvaler
Ved Din død og Din gravlæggelse
Ved Din opstandelse
Ved Din himmelfart
Ved Din indstiftelse af Altrets Sakramente
Ved Din glæde
Ved Din herlighed, frels os, o Jesus!
Guds Lam! Du, som borttager verdens synder! Skån os, o Jesus!
Bønhør os, o Jesus!
Forbarm Dig over os, o Jesus!
F: Jesus, hør os!
A: Jesus, bønhør os!
F: Lad os bede. Vor Herre Jesus Kristus! Du har sagt: ”Bed, og I skal få; søg, og I skal
finde; bank på, og der vil blive lukket op for jer!” Giv os Din guddommelige kærligheds
glød, for at vi må elske Dig af vort hele hjerte, i ord og gerning, og aldrig høre op med at
prise Dig.
Giv os, Herre, at vi altid både frygter og elsker Dit Hellige Navn, eftersom Din beskyttelse
aldrig fattes dem, som Du har grundfæstet i Din kærlighed. Du, som lever og råder i al
evighed.
A: Amen!

Bøn til Jesu hjerte
F: Jesus Kristus, vor Frelser og Forløser! Dit hellige hjerte er vort guddommelige forbillede.
A: Skænk os den nåde, at vore hjerter i et og alt må lære af dit hjertes eksempel.
F: Jesus, gode Mester!
A: Omdan vore hjerter efter dit hjerte!

F: Kærligste Jesus! Du har fra evighed af elsket os. Af kærlighed til os har du udgydt dit
dyrebare blod, og du vil stedse bo hos os i Altrets helligste Sakramente.
A: Antænd i os din kærligheds ild, for at vi helt må tilhøre dig, ligesom du vil tilhøre os.
F: Kærligste Jesus!
A: Omdan vore hjerter efter dit herte!
F: Reneste Jesus, fra hvem al hjertens renhed låner sin glans! Dig kom synden aldrig nær.
A: Skænk os den store nåde at bevare os rene og kyske på legeme og sjæl.
F: Reneste Jesus!
A: Omdan vore hjerter efter dit hjerte!
F: Lydigste Jesus! Du kom til denne verden for at opfylde din himmelske Faders vilje indtil
døden på korset.
A: Lær os stedse at adlyde dig og alle de mennesker, som du vil, at vi skal lyde.
F: Lydigste Jesus!
A: Omdan vore hjerter efter dit hjerte!
F: Jesus, ydmyg af hjerte! Du søgte aldrig din egen ære, men tålte menneskers utak og
ringeagt.
A: Gør os ydmyge af hjerte, således at vi altid giver Gud æren og aldrig forhærder os i
stolthed, egenkærlighed og foragt for vore medmennesker.
F: Giv os, at vi i stedet for må være venlige og tjenstvillige mod alle. Jesus, ydmyg af
hjerte!
A: Omdan vore hjerter efter dit hjerte.
F: Mildeste Jesus! Du tog tålmodigt og kærligt imod hån og spot.
A: Skænk os et forsonligt hjerte, således at vi tøjler vor vrede og hævnlyst, tilgiver vore
fjender og altid søger fred.
F: Jesus, sagtmodig af herte!
A: Omdan vore hjerter efter dit hjerte!
F: Lad os bede. Forund os, Herre Jesus Kristus, at vi må blive smykket med dit helligste
hjertes dyder og besjælet af dets længsler, for at vi, ligedannede med dette hjerte, kan få
del i din forløsning. Du, som lever og råder i al evighed.
A: Amen.

Litani til Jesu allerhelligste hjerte
Herre! Forbarm Dig over os!
Kristus! Forbarm Dig over os!
Herre! Forbarm Dig over os!
Kristus! Hør os!
Kristus! Bønhør os!
Gud Fader i Himlen! - Forbarm Dig over os (gentages ved de efterfølgende påkaldelser)
Gud Søn, verdens Frelser!
Gud Helligånd!
Hellige Treenighed, Én Gud!

Jesu Hjerte, Guds Søns tilbedelses værdige Hjerte!
Jesu Hjerte, dannet af Helligånden i Jomfrumoderens skød!
Jesu Hjerte, væsensforenet med Guds evige Ord!
Jesu Hjerte, al herligheds uendelige fylde!
Jesu Hjerte, Guds hellige Tempel!
Jesu Hjerte, den Allerhøjestes paulun!
Jesu Hjerte, Guds Hus og Himlens Port!
Jesu hjerte, kærlighedens luende Ild!
Jesu Hjerte, retfærdighedens og kærlighedens Bolig!
Jesu Hjerte, fuldt af godhed og miskundhed!
Jesu Hjerte, alle dyders bundløse Hav!
Jesu Hjerte, værdigt til al lovprisning!
Jesu Hjerte, alle hjerters Konge og Midtpunkt!
Jesu Hjerte, som rummer alle visdoms og kundskabs skatte!
Jesu Hjerte, hvori Guddommens hele fylde bor!
Jesu Hjerte, i hvilket Faderen havde Sit velbehag!
Jesu Hjerte, i hvis overflod vi alle har fået del!
Jesu Hjerte, de evige højes attrå og længsel!
Jesu Hjerte, tålmodigt og rigt på miskundhed!
Jesu Hjerte, gavmildt mod alle, der påkalder Dig!
Jesu Hjerte, livets og hellighedens fylde!
Jesu Hjerte, forsoning for vore synder!
Jesu Hjerte, mættet med forhånelser!
Jesu Hjerte, knust for vore overtrædelser!
Jesu Hjerte, lydigt indtil døden!
Jesu Hjerte, gennemboret an lansen!
Jesu Hjerte, al trøstens Kilde!
Jesu Hjerte, vort Liv og vor Opstandelse!
Jesu Hjerte, vor Fred og vor Forsoning!
Jesu Hjerte, Sonoffer for os syndere!
Jesu Hjerte, Frelse for dem, som håber på Dig!
Jesu Hjerte, Håb for dem, som dør i Dig!
Jesu Hjerte, Alle Helgens evige Fryd!
O Du Guds Lam, som borttager verdens synder! Skån os o herre!
Bønhør os o Herre!
Forbarm Dig over os!
F: Jesus, sagtmodig og ydmyg af hjerte!
A: Omdan vore hjerter efter Dit Hjerte!

F: Lad os bede. Almægtige evige Gud! Se til Din elskede Søns Hjerte og til al den
lovprisning og fyldestgørelse, Han på syndernes vegne har ydet Dig. Skænk nådig fred og
tilgivelse til dem, der påkalder Din barmhjertighed i den samme Din Søns, Jesu Kristi
Navn. Han, som lever og råder med Dig i al evighed.
A: Amen.

Bøn til Krist Konge
F: Jesus Kristus, vor konge! Vi tilbeder dig!
A: Dig har Faderen sat over Sion, sit hellige bjerg.
F: Han har givet dig folkeslagene i arv og jordens grænser i eje.
A: Jesus Kristus, vor konge! Vi tilbeder dig”
F: Jesus Kristus, vor konge” Du er vejen, sandheden og livet!
A:Ingen kommer til Faderen uden ved dig.
F: Jo mere en vantro verden råber: ”Vi vil ikke, at denne skal herske over os!”, des højere
råber vi:
A: Jesus Kristus, vor konge! Du alene skal herske over os!
F: Jesus Kristus, vor konge! Din menneskelige vilje fulgte på fuldkommen måde den
guddommelige vilje.
A: Styrk og befæst vor vilje til et helligt liv.
F: Jo mere en gudløs verden vender sig bort fra dig og dine hellige bud, des inderligere
lover vi:
A: Jesus Kristus, vor konge! Du sagde: ”Når jeg bliver ophøjet fra jorden, vil jeg drage alt til
mig!”
A: Du er vore hjerters konge!
F: Jo mere en kold og hjerteløs verden forsmår din kærlighed, des højtideligere erklærer
vi.
A: Jesus Kristus, vor konge! Du alene skal herske over alle hjerter!
F: Jesus Kristus, vor konge! Du sagde: ”Jeg er konge, men mit rige er ikke af denne
verden!”
A: Hjælp os at hungre og tørste efter din nåde.
F: Således at vi fornægter os selv og villigt bærer vort kors, dit riges mærke.
A: Jesus Kristus, vor konge! Dig følger vi efter.
F: Alle jordens konger skal tilbede ham.
A: Alle folkeslag skal tjene ham.
F: Hans magt er en evig magt, som ikke skal tages fra Ham.
A: og Hans rige skal ikke ødelægges.
F: Han skal kaldes kongernes konge og herskernes herre.
A: Til os komme Hans rige.
F: Lad os bede. Almægtige, evige Gud! Du har i din elskede Søn, alverdens konge, villet
forny alle ting! Skænk i din nåde alle folk og nationer, som synden har splittet, at de må
underkaste sig Hans milde herredømme. Han, som lever og råder med dig i Helligåndens
enhed. Gud i al evighed.
A: Amen.

