
Det er vigtigt at kende 

Korstegnet 
I Faderens og Sønnens og  
Helligåndens navn. 

Fader vor 
Fader vor! Du som er i Himlen. 
Helliget vorde dit navn. 
Komme dit rige. 
Ske din vilje,  
som i Himlen så og på jorden. 
Giv os i dag vort daglige brød. 
Og forlad os vor skyld,  
som og vi forlader vore skyldnere. 
Og led os ikke i fristelse,  
men frels os fra det onde. 
Thi dit er riget og magten og  
æren i evighed. 
Amen. 

Hil dig, Maria 
Hil dig, Maria, fuld af nåde! 
Herren er med dig! 
Velsignet er du iblandt kvinder, 
og velsignet er dit livs frugt, Jesus. 
Hellige Maria, Guds Moder! 
bed for os syndere,  
nu og i vor dødstime. 
Amen. 

Lovprisning af treenigheden 
Ære være Faderen og Sønnen  
og Helligånden, 
som det var i begyndelsen 
så nu og altid og i al evighed. 
Amen. 

Bøn før kommunion 
Herre, jeg er ikke værdig til, 
at du går ind under mit tag, 
men sig kun et ord, 
så bliver min sjæl helbredt. 

Kærlighedsbudet 
Du skal elske Herren din Gud,  
af hele dit hjerte, 
og af hele din sjæl, og af hele dit sind. 
Du skal elske din næste som dig selv. 

Den Apostoliske trosbekendelse 
Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, 
Himlens og jordens Skaber. 
Jeg tror på Jesus Kristus, 
hans énbårne Søn, vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden 
født af Jomfru Maria, 
har lidt under Pontius Pilatus, 
blev korsfæstet, døde 
og blev begravet, nedfor til Dødsriget, 
opstod på den tredje dag fra de døde, 
opfor til Himlen, sidder ved Gud,  
den Almægtige Faders højre hånd, 
hvorfra han skal komme igen 
for at dømme de levende og de døde. 
Jeg tror på Helligånden, 
den hellige katolske Kirke, 
de helliges samfund, syndernes forladelse, 
kødets opstandelse og det evige liv.  
Amen. 

De 7 sakramenter 
1 Dåb 
2 Firmelse 
3 Eukaristi 
4 Bodens sakramente 
5 De syges salvelse 
6 Præstevielse 
7 Ægtevielse 

De 10 bud 
1 Du må ikke have andre guder end mig. 
2 Du må ikke misbruge Herren,  

din Guds navn. 
3 Du skal holde hviledagen hellig. 
4 Du skal ære din far og din mor. 
5 Du må ikke slå ihjel. 
6 Du må ikke bryde ægteskabet. 
7 Du må ikke stjæle. 
8 Du må ikke sige falsk vidnesbyrd  

mod din næste. 
9 Du må ikke begære din næstes hustru. 

10 Du må ikke begære noget af, hvad der  
tilhører din næste. 


