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Den apostoliske trosbekendelse

Jeg tror på Gud Fader, den Almægtige, Himlens og jordens Skaber,
og på Jesus Kristus, Hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet; som nedfór til dødsriget,
opstod på den tredje dag fra de døde, opfór til Himlen,
sidder ved Gud Faders, den Almægtiges, 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.
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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. Amen.

3 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.

4 Ære være
Korstegnet
I Faderens og Sønnens
og Helligåndens navn.
Amen.

Fader vor (2)

Korstegnet
og den apostoliske
trosbekendelse (1)

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

5 Bønnen fra Fatima (bedes efter hver dekade)
Kære Jesus, tilgiv os vore synder! Bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle
ind i Himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed.

Guds Moder Rosenkransen

DE FEM GLÆDENS MYSTERIER:
(bedes mandag og lørdag)
1 ... som du undfangede ved Helligånden. (Lk 1:26-28)
2 ... som du bar ved dit besøg hos Elisabeth. (Lk 1:39:45)
3 ... som du fødte i stalden i Betlehem. (Lk 2:1-20)
4 ... som du ofrede i templet. (Lk 2:22-38)
5 ... som du genfandt i templet. (Lk 2:41-52)

DE FEM HERLIGHEDENS MYSTERIER:
(bedes onsdag og søndag)
1 ... som opstod fra de døde. (Jn 20, 1-10)
2 ... som opfor til Himlen. (Act 1, 1-11)
3 ... som nedsendte Helligånden. (Act 2, 1-7)
4 ... som optog dig i Himlen. (KKK §966)
5 ... som kronede dig i Himlen. (KKK §966)
http://www.sanktnikolaj.dk/index.php?id=54

http://www.sanktnikolaj.dk/index.php?id=52

DE FEM LYSETS MYSTERIER
(bedes torsdag)
DE FEM SMERTENS MYSTERIER:
(bedes tirsdag og fredag)
1 ... som svedte blod for os. (Mt 26:36-46)
2 ... som blev hudstrøget for os. (Mk 15:1-16)
3 ... som blev kronet med torne for os. (Mk 15, 16-20)
4 ... som bar det tunge kors for os. (Mk 15:20-22)
5 ... som blev korsfæstet for os. (Lk 23:33-46)
http://www.sanktnikolaj.dk/index.php?id=53

1 ... som blev døbt i Jordan (Mt 3, 13-17)
2 ... som forvandlede vand til vin i Kana (Joh 2, 1-12)
3 ... som forkyndte Guds rige
4 ... som blev forklaret på bjerget (Mt 17, 1-8 Lk 9, 28-36)
5 ... som indstiftede Eukaristien (Mt 26, 26-29)
http://www.sanktnikolaj.dk/index.php?id=55

