
Bøn til de hellige apostle Peter og Paulus 

F: Apostlenes Mester, vor Herre og Frelser, 
Jesus Kristus! Vi tilbeder dig! 
A: Dig være lov og pris i al evighed! 
F: Hellige apostel Peter! Vi priser dig salig. Thi 
du er klippen, på hvilken Herren har bygget sin 
Kirke. 
A: Og Helvedes porte skal ikke overvælde den. 
F: Lyksalige apostel Peter! Bed for os, at vor tro 
ikke må svigte, men holde stand imod alle 
Helvedes angreb. 
A: Bed for os til vores sjæles hyrde, Jesus 
Kristus. 

F: Bed, at Han i sin nåde vil føres os, indtil vi skal forlade denne verden. 
A: Og høste lønnen for vore gerninger. 
F: Bed for os, hellige apostel Peter. 
A: At vi må blive værdige ti Kristi forjættelser. 
F: Gud! Du har ved at skænke din salige apostel Peter Hummeriges nøgler givet ham 
magt til at binde og løse. Forund, at vi ved hans forbøn må blive løst af vores ynders bånd. 
A: Amen. 
  
F: Hellige apostel Paulus! Du var Guds nådes udvalgte redskab. 
A: Til at bære Hans navn frem for folk og konger og Israels børn. 
F: Hellige apostel Paulus! Bed for os, at vore hjerter, ligesom dit, må brænde af kærlighed 
til Frelseren. 
A: Bed, at vi efter dit eksempel må stride den gode strid. 
F: At vi må bevare troen. 
A: Og at vi, efter at have fuldendt vort løb, må opnå retfærdighedens krone. 
F: Bed for os, hellige apostel Paulus! 
A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser. 
F: Gud! Du har undervist hedningernes skarer ved den salige apostel Paulus’ prædiken. 
Giv os at erfare, at han, hvis minde vi fejrer, taler vor sag hos dig. 
A: Amen. 
  
F: Lyksalige apostelfyrster Peter og Paulus! I elskede hinanden her i livet. 
A: Og I blev ikke skilt fra hinanden i døden. 
F: Almægtige Gud! VI priser dig for den nåde, som du forunder os i den ene, hellige, 
katolske og apostoliske Kirke! 
A: Bevar den romerske biskop og hele den romerske Kirke i klippefast troskab mod dit 
hellig ord. 



F: Lad dit evangeliums lys fra dette kristenhedens midtpunkt stråle ud til alle dem, 
A: der endnu sidder i mørket og dødens skygge. 
F: Bevar os alle i din læres enhed og renhed. 
A: For hvilken dine hellige apostle Peter og Paulus har arbejdet, lidt og stridt. 
F: Bed for os, hellige apostelfyrster Peter og Paulus! 
A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser. 
F: Gud! Du har helliget den romerske Kirke ved dine apostle Peters og Paulus’ martyrdød. 
Giv din Kirke i alle ting at følge deres lære, ved hvem den først har modtaget troen. Ve 
Kristus, vor Herre. 
A: Amen.


