Gud Fader
Tro, håb og kærlighed
Min Gud, du er Sandheden selv, og jeg tror fast på alt, hvad
du har åbenbaret, og som den hellige katolske Kirke lærer os
at tro. Frem for alt tror jeg på dig som den ene og sande Gud,
tre personer i én Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden.
Herre, giv mig en fast tro.
Min Gud, i din store godhed lover du evigt liv til enhver, som
tror på dig. Jeg stoler på dit løfte og nærer det faste håb, at
du for Jesu Kristi skyld vil skænke mig syndernes forladelse
og det evige liv. Herre, giv mig et urokkeligt håb.

Skabelsen af Adam,
Katedralen i Chartres

Min Gud, jeg elsker dig højere end alt andet, for du er det
højeste gode og vor evige lykke. Af kærlighed til dig vil jeg
elske min næste som mig selv og tilgive dem, der gør mig
ondt. Herre, giv mig en inderlig kærlighed. Amen.

Suscipe, Domine
Tag, o Herre, al min frihed. Tag imod min hukommelse, min forstand og hele min vilje.
Hvad jeg end har og besidder, er du den, der har givet mig det. Jeg giver dig det alt
sammen tilbage og overlader fuldstændig til din vilje at råde over det. Forund mig kun din
kærlighed og din nåde: så er jeg rig nok, og noget andet foruden dette begærer jeg ikke.

Frans af Assisis bøn
Herre, gør mig til redskab for din fred
hvor der er had, lad kærligheden råde.
Hvor der er uretfærdighed, tilgivelse.
Hvor der er mørke, lys.
Hvor der er fortvivlelse, håb.
Hvor der er sorg, glæde.
O, guddommelige Herre,
lad mig ikke så meget søge at blive trøstet som at trøste.
Ikke så meget søge at blive forstået som at forstå,
ikke så meget søge at blive elsket som at elske.
For det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive at vi tilgives,
det er ved at dø at vi fødes til evigt liv.

Romano Guardinis bøn
Hele tiden modtager jeg mig selv af Din hånd.
Det er min sandhed og min glæde.
Hele tiden betragter dit øje mig,
Og jeg lever af dit blik.
Du min skaber og min frelse,
Lær mig i dit nærværs stilhed
At forstå den hemmelighed, at jeg er,
Og at jeg er det ved dig
Og foran dig og for dig.

Charles de Foucaulds bøn
Far, jeg overgiver mig til Dig, gør med mig hvad Du vil.
Hvad Du end gør med mig, takker jeg Dig.
Jeg er rede til alt,
jeg går ind på alt.
Måtte blot Din vilje ske med mig
og med alle Dine skabninger,
så ønsker jeg intet andet, min Gud.
Jeg lægger mit liv i dine hænder,
jeg giver Dig det min Gud
med al mit hjertes kærlighed,
fordi jeg elsker Dig.
og fordi kærligheden
gør det til et behov for mig,
at give mig selv,
at over give mig i Dine hænder
uden forbehold,
i uendelig tillid,
fordi Du er min Far.

