
Maria antifoner 
  
Adventssøndag til Kyndelmisse 
F: Frelserens hellige moder, som stedse er og forbliver havets strålende stjerne og porten 
til Himmerigs glæde! Hjælp de arme, der falder og tørst hver, som sørgende vandre. 
Moder, der underfuldt fødte på jord din Herre og Skaber! Jomfru før og siden! Af Gabriels 
hellige læber har du modtaget det ”Hil dig”, der bringer os syndere frelse. 
  
I adventstiden fortsættes: 
F: Herrens engel bragte Maria det glade budskab. 
A: Og hun undfangede ved Helligånden. 
F: Lad os bede. Herre! Opfyld vore hjerter med din nåde, for at vi, som ved englens 
budskab har erkendt Kristi, din Søns, menneskevordelse, ved Hans lidelse og kors må 
føres til opstandelsens herlighed. Ved den samme Kristus, vor Herre. 
A: Amen. 
  
I juletiden fortsættes: 
F: Efter fødslen er du forblevet uberørt jomfru. 
A: Guds moder! Gå i forbøn for os! 
F: Lad os bede. Gud! Du har ved Jomfru Marias frugtbarhed skænket menneskeslægten 
den evige frelses goder! Forund os den nåde at erfare en virksom forbøn af hende, ved 
hvem det er blevet forundt os at modtage livets ophav, vor Herre Jesus Kristus, din Søn. 
A: Amen. 
  
Kyndelmisse til Skærtorsdag 
F: Hil dig, Himmeldronning skære, frue over engles hære! Hil dig, skønne morgenrøde, 
hvoraf lyset lod sig føde! Hil dig, jomfru rig og mægtig, over alle prud og prægtig! Hil dig, 
Adamsslægtens ære! Frem for Krist vor bøn du bære! 
Hellige jomfru! Gør mig værdig til at prise dig. 
A: Giv mig kraft mod dine fjender! 
F: Lad os bede. Barmhjertige Gud! Kom vor svaghed til hjælp, for at vi på forbøn af den 
hellige Gudsmoder, hvis minde vi fejrer, må rejse os af vore synder. Ved den samme 
Kristus, vor Herre. 
A: Amen. 
  
Påske til Hellig Treenigheds fest 
F: Fryd dig, Himlens dronning, halleluja! Thi Han, hvem du blev fundet værdig til at bære. 
Halleluja! Han er opstanden, som han har sagt! Halleluja! Bed for os til Gud! Halleluja! 
A: Thi Herren er sandelig opstanden! Halleluja! 
F: Lad os bede. Gud! Du har ved din Søns, vor Herres Jesu Kristi opstandelse nådigt 
frydet verden. Forund os ved Hans moder, Jomfru Maria, at opnå det evige livs glæder. 
Ved den samme Kristus, vor Herre. 
A: Amen. 



Hellig Treenigheds fest til advent 
F: Hil dig, dronning, miskundheds moder! Vort liv, vor fryd, vort håb, vær hilset! Til dig 
råber vi, Evas landflygtige børn. Til dig sukker vi sørgende og grædende i denne tårernes 
dal. Så vend da, du vor tilflugt, dine medlidende øjne ned til os, og vis os efter denne vor 
udlændighed Jesus, dit livs velsignede frugt. O gode, og milde, o kære Jomfru Maria. 
Bed for os hellige Guds Moder! 
A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser. 
F: Lad os bede. Almægtige, evige Gud! Du har under Helligåndens medvirken beredt den 
højlovede Jomfru og Moder Marias legeme og sjæl til en værdig bolig for din Søn. Giv, at 
vi på den nådige forbøn af hende, hvis minde vi glade fejrer, må blive befriet for alle 
truende onder og for en evig død. Ved den samme Kristus, vor Herre. 
A: Amen.


