
Bøn til den hellige Ansgar, Nordens apostel 

F: Lad os prise Gud, den Treenige, som er al helligheds 
ophav og løn. 
A: Ham være tak og tilbedelse i al evighed! 
F: Almægtige Gud, evighedens konge! 
A: Vi tilbeder dig! 
F: Vi priser dig og takker dig for den hellighed og herlighed, 
som du har skænket vore tros fader, din biskop og bekender, 
den hellige Ansgar. 
A: Du har udkåret ham til de nordiske folks apostel. 
F: Din var kaldelsen. Fra dig kom nådekraften til, at han 
kunne bringe evangeliets lys til vore kyster. 
A: Og at han kunne blive Kirkens grundlægger i vort 
fædreland. 
F: Dig, vor Gud og Herre, takker vi med frydefuldt hjerte for al 
den velsignelse, som du har ladet Norden blive til del ved den 
hellige Ansgar! 
A: Dig være tak og tilbedelse i al evighed! 
F: Folkene, der vandrede i mørket, så dagen gry. 
A: Og lyset strålede for dem, der boede i dødens skygge. 

F: Hellige Ansgar! 
A: Bed, at vi må ligne dig, som er vor fader i troen. 
F: Hellige Ansgar! Kirkens grundlægger i Nordens lande! Se til dine trofaste børn og 
disciple. 
A: Bed for vor biskop og alle præster, der har taget sjælesorgens gerning op efter dig. 
F: Bed for vore menigheder, at de må vokse i tro og tal. 
A: Bed også for vor menighed, at iver og kærlighed, renhed og trofasthed og alle dyder må 
blomstre iblandt os. 
F: Bed, at vi alle i opbyggelig vandel må vise os som dine ægte disciple og som værdige 
medlemmer af den hellige katolske Kirke. 
A: Den Kirke, hvis hengivne søn, trofaste sendemand og store biskop du var i dit liv her på 
jorden, og hvis fryd og stolthed du nu er i Himlen. 
F: Der er også du den talsmand hos Jesus Kristus, vor Herre, som sammen med Faderen 
og Helligånden lever og råder, én Gud i al evighed. 
A: Amen. 
F: Bed for os, hellige Ansgar! 
A: At vi må blive værdige til Kristi forjættelser. 
F: Lad os bede. Gud! Du forunder os at fejre din salige biskop Ansgars herlige minde. Giv 
os at helligholde det med fromt sind, og i kraft af hans forbøn altid at være trygge i din 
varetægt. Ved Kristus, vor Herre. 
A: Amen.


