Forklaring til den udstillede ikon.
Ikonen, som er udstillet under messen, er malet af tre unge
mænd fra Cenacolo Fællesskabet. Den viser Anastasis, Opstandelsen. Som på alle ikoner, er baggrunden af guld det
symbolske udtryk for evigheden. I centrum af ikonen er den
opstandne Jesus Kristus klædt i en skinnende hvid tunika.
Den hvide farve er symbol på renhed og opstandelsens herlighed. Den gyldne stola på hans arm er tegnet på, at Jesus
Kristus er den første og sidste sande præst. De tre græske
bogstaver i glorien på Kristus betyder, at Jesus er Alfa og
Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Jesu
øjne er malet således, at de kigger på beskueren uanset hvor,
man står i forhold til ikonen. De himmelske cirkler på Jesu
skuldre og den grønne mark er symboler på det himmelske
rige. De to klipper ved siderne er tegnet på Helligånden, som
omfavner universet. Til højre for Kristus står kong David,
kong Salomon og profeten Elias. Til venstre står de retfærdige, som tæller tre på den originale ikon. Cenacolo Fællesskabet har tilføjet en fjerde person, som repræsenterer de af Cenacolos medlemmer, som allerede befinder sig i det himmelske rige. Jesus griber Adam og Eva ved armen, idet de er
symbol på hele menneskeheden, som er ødelagt af synd, og
trækker dem ud af de dødes grav. Evas venstre hånd er dækket, da den er arvesyndens hånd. Den sorte farve er tegn på
mørket, på døden og på det onde. Nøglerne, låsen og kæderne repræsenterer syndens slaveri. De tre nagler symboliserer
Jesu lidelse og korsfæstelse, han, som gennem sin død og
opstandelse brød den ondes lænker og befriede os fra syndens og dødens magt.
Bemærk at fællesskabets tabernakel er indsat i ikonen – i
mørket.
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Forsonings- og helbredelsesmesse

Messe for aborterede og dødfødte børn

SYNDSBEKENDELSE

BEFRIELSESBØN

Menigheden svarer: Herre, forbarm dig!

Hovedcelebranten siger bønnen sætning for sætning og menigheden
gentager den.

Lad os træde frem for Nådens trone og påkalde vor Skaber og Faders
barmhjertighed over den syndige menneskehed.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilgiv os, at vi ikke respekterer livet fra undfangelsen til den naturlige død.
Tilgiv os, når vi ikke betragter livet, der er blevet undfanget, som en
gave, du skænker forældre i din kærlighed.
Tilgiv os, når vi ikke ønsker at samarbejde med dig for at give det
menneskelige liv videre.
Tilgiv os, når vi ikke respekterer ethvert barns rettigheder fra undfangelsen af.
Tilgiv os, når vi ikke tillægger det undfangede liv værdighed som
menneskelig person.
Tilgiv os, når vi tillader os at eksperimentere med det menneskelige
liv, der er undfanget.
Tilgiv voldtægt og anden seksuel aktivitet, der ikke respekterer
kvindens værdighed som moder.
Tilgiv os, at mange af de børn, der undfanges, ikke er ønskede.
Tilgiv os, at vi ikke opdrager vore børn og unge til at blive ansvarlige forældre.
Tilgiv de unge og voksne, der misbruger deres og andres seksualitet
for at tilfredsstille deres egne behov.
Tilgiv vort samfund, når barnets og det enkelte menneskes værdighed ikke respekteres fuldt ud.

•

Herre, almægtige, barmhjertige Gud, Fader, Søn og Helligånd, befri mig for al indflydelse fra onde ånder.

•

Fader, i Jesu Kristi navn, bønfalder jeg dig om at bryde enhver lænke, som Djævelen har bundet mig med.

•

Fjern fra mig alle forbandelser, hekseri, sort magi og dæmoniske bånd; hjemsøgelse af dæmoner, angreb og besættelse.

•

Udgyd din søns kostbare blod over mig. Måtte hans rene blod,
som har forløst mig, bryde alle min krops og sjæls lænker.

•

Det beder jeg om på forbøn af den salige Jomfru Maria.

•

Hellige ærkeengel Mikael gå i forbøn for mig og kom til min
hjælp.

•

I Jesu navn befaler jeg alle dæmoner, som måtte have indflydelse på mig, at forlade mig for bestandig.

•

Ved Jesu piskning, tornekrone, kors, ved hans blod, død og
opstandelse, befaler jeg alle onde ånder at forlade mig.

•

Ved den sande Gud, ved den hellige Gud, ved Gud som kan
alt, i Jesu, min Frelsers og Herres navn befaler jeg jer: forlad
mig. Amen.

HÆFTET MÅ GERNE MEDTAGES
Præst:
Den almægtige Gud forbarme sig over os, forlade os vore synder og føre
os til det evige liv.

www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk
Revideret februar 2014

Alle: Amen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Over min arbejdsgiver og overordnede.
Over mine underordnede og dem, som er betroet mig.
Over mine medarbejdere og samarbejdspartnere.
Over mine personlige forbindelser.
Over alle mennesker, som har betroet sig til mig, og som jeg
har overtaget ansvaret for.
Over min ånd, sjæl og legeme.
Over mit hoved, mine øjne, mine ører, min mund, mine sanser og mine lemmer.
Over mit hjerte og min seksualitet.
Over mine indre organer.
Over mine åndelige goder og evner.
Over min forstand og min vilje.
Over mit håb og min angst.
Over mine tanker og følelser.
Over min bevidsthed og min underbevidsthed.
Over alt, hvad der foregår under min søvn.
Over mine luner og over mine indfald.
Over min måde at ernære mig på, over min måde at klæde
mig på.
Over min tanke og min tale.
Over mit selskabs– og familieliv.
Over mit hjem og min hjemegn.
Over min legemlige død og min evighed.
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VEKSELSANG
Sl. 139
Bedes vekselvis af højre og venstre bænkerække.
I

Herre, du ransager mig og kender mig. †
Du ved, om jeg sidder eller står, *
på lang afstand er du klar over min tanke;

II

du har rede på, om jeg går eller ligger, *
alle mine veje er du fortrolig med.

I

Før ordet bliver til på min tunge, *
kender du det fuldt ud, Herre;

II

bagfra og forfra indeslutter du mig, *
og du lægger din hånd på mig.

I

Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, *
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.

II

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? *
Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt?

I

Stiger jeg op til himlen, er du dér, *
lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

II

Låner jeg morgenrødens vinger *
og slår mig ned, hvor havet ender,

I

så leder din hånd mig også dér, *
din højre hånd holder mig fast.
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Menigheden svarer: Herre, befri min sjæl!
II
I

Siger jeg: »Mørket skal dække mig, *
lyset blive til nat omkring mig«,
Så er mørket ikke mørke for dig, †
natten er lys som dagen, *
mørket er som lyset.

II

Det var dig, der dannede mine nyrer, *
du flettede mig sammen i min mors liv.

I

Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, †
underfulde er dine gerninger, *
jeg ved det fuldt ud!

•
•
•
•
•
•
•

II

Mine knogler var ikke skjult for dig, †
da jeg blev formet i det skjulte, *
blev vævet i jordens dyb.

I

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; *
alle dagene stod skrevet i din bog,

II

de var formet, *
før en eneste af dem var kommet.

I

Hvor er dine tanker dyrebare for mig, *
hvor stor er dog summen af dem, Gud!

II

Tæller jeg dem, er de flere end sandet, *
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

I

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, *
prøv mig, og kend mine tanker,

II

se efter, om jeg følger afgudsvej! *
Led mig ad evigheds vej!

Menigheden svarer: Herre, befri mit legeme!
•
•
•
•

Fra kræft, HIV, Aids og andre livstruende sygdomme.
Fra allergi, epilepsi, sukkersyge, gigt og andre kroniske
sygdomme.
Fra sygdomme i nervesystemet, infektioner af enhver art og
fra søvnløshed.
Fra alle nedarvede fysiske sygdomme og enhver form for
legemlig sygdom.

LITANI: JESUS ER HERRE
Vi er erklærer Jesus som Herre på alle områder af vort liv.
Menigheden svarer: Jesus er Herre!
•
•
•
•
•
•
•
•
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For al skyldfølelse og følelse af ikke at være velkommen.
For mindreværdsfølelse, usikkerhed, utryghed, angst, ængstelse og skamfølelse.
For enhver fristelse til at fortvivle og begå selvmord.
Fra slaveri af alkohol, stoffer, pornografi og andet misbrug.
Fra enhver form for hidsighed og mangel på beherskelse.
Fra ethvert anlæg for neuroser, psykoser, depressioner, skizofreni, paranoia og andre psykiske lidelser.
Fra psykosomatiske og nedarvede psykiske sygdomme.

Over min ægtefælle, mine børn og over mine forældre.
Over mine slægtninge, mine venner og minde bekendte.
Over min fortid, min nutid og min fremtid.
Over al min tid og over min evighed.
Over mit arbejde og over mine studier.
Over min fritid og over min hvile.
Over min sundhed, mine vanskeligheder og mine sygdomme.
Over min fattigdom, mine besiddelser og mine rigdomme.
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BØN FOR DE AFDØDE

FORSAGELSE

Bedes under den eukaristiske bøn
Vi beder specielt
•
for de aborterede børn,
•
for de børn, der er mistet under svangerskabet,
•
og for de børn, der døde, da de blev født.
Vi overgiver dem til din uendelige godhed og beder dig tage dem til
dig som dine børn i Jesus Kristus. Lad dem prise dig for evigt og gå i
forbøn for os her på jorden.

Vi beder om din barmhjertighed for:
•
•
•

Afdøde forældre til aborterede børn.
Dem, der har udført aborter eller medvirket til dem på en eller
anden måde, og som har forladt dette liv.
Lovgiverne, der har vedtaget abortlove, og som skal stedes for
din domstol.

Menigheden svarer: Ja, jeg forsager!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BØN OM HELBREDELSE
Menigheden svarer: Herre, befri min ånd!
•
•
•
•
•
•

Fra vores manglende evne til at angre og tilgive.
Fra selvanklager og anklager mod andre mennesker, og alle
former for bedrag.
Fra al åndelig blindhed.
Fra al slaveri under de onde ånder og denne verdens åndsmagter.
For al modløshed, magtbegær og hovmod.
Fra tilbøjelighed til hovedsynderne: Stolthed, havesyge, utugt,
misundelse, umådeholdenhed, vrede og dovenskab og fra enhver tilbøjelighed til det onde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forsager I Satan?
Forsager I alle hans gerninger og alt hans væsen?
Forsager I al okkultisme, al slags esoterisk lære og al overtro?
Forsager I hvid og sort magi og heksekunst?
Forsager I enhver form for spådom?
Forsager I pendulering og håndlæsning?
Forsager I spiritisme, astrologi og horoskoper?
Forsager I forbandelser, dvs. påkaldelse af dæmonisk magt over jer
selv og over andre mennesker?
Forsager I rationalisme og etik, der fornægter Gud?
Forsager I brugen af amuletter og forheksede genstande?
Forsager I personkult og gurudyrkelse og alle falske profeter og lærere?
Forsager I transcendental meditation, Hare Krishna, teosofi, antroposofi, New Age, alle sekter og hedenske religioner?
Forsager I okkulte teknikker, som foregiver at kunne befri mennesket?
Forsager i teknomusik og anden musik inspireret af Satan?
Forsager I helbredelse gennem ånder, bioenergi, reiki, numerologi,
krystalterapi, spiritisme og clairvoyance.
Forsager I enhver form for alternativ helbredelse, hvis den ikke kommer fra den sande Gud?
Forsager I troen på reinkarnation, da den er i modstrid med Guds
åbenbaring?
Forsager I okkulte computerspil og okkult litteratur, som er inspireret
af dødens ånd?
Forsager I egoisme, begær og ondskab?
Forsager I selvforherligelse, havesyge og ærgerrighed?
Forsager I al slags hovmod og forfængelighed?
Forsager I had, misundelse, ond vilje, fjendskab og nag?
Forsager I fuldstændig og for altid dette i jeres eget navn?
Forsager I fuldstændig og for altid dette på vegne af jeres levende familiemedlemmer?
Forsager I fuldstændig og for altid dette på vegne af jeres forfædre
både på fædrenes og mødrenes side?
Forsager I fuldstændig og for altid dette for jeres kommende slægt?

5

TROSBEKENDELSE

4.

Menigheden svarer: Ja, jeg tror!
•
•

•

Tror I på Gud, den Almægtige Fader, himlens og jordens Skaber?
Tror I på Jesus Kristus, hans Enbårne Søn, vor Herre, som er født af
Jomfru Maria, som har lidt og er blevet begravet, som opstod fra de
døde og sidder ved Faderens højre?
Tror I på Helligånden, den hellige, katolske Kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?

Ligeledes takker vi dig for de børn, som ikke måtte få lov at se
dagens lys, fordi forældrene ikke ville tage imod dem. Også dem
adopterer Kirken som sine børn og overgiver hver eneste lille dreng
og pige til dig, for at du også må give dem barnekår hos dig i Jesus
Kristus.
Beder vi til Herren.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.
5.

FORBØNNER
Præst: Herre, vor Gud, vi er samlet som dit folk foran din trone for at frembære vore anliggender i tillid til din store kærlighed.

For alle de forældre, der har mistet deres ufødte barn spontant
eller ved provokeret abort, at de må indse, hvilken gave dette barn er
og blive helbredt for tabet af det mistede barn ved at overgive det til
dig i Jesus Kristus. Tilgiv dem, hvis de er skyldige, og forson dem med
deres barn.
Beder vi til Herren.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.
1.

Vi takker dig for ethvert barn, du har skabt i moders liv. Måtte dets
forældre tage imod det som en kærligheds gave fra dig.
Beder vi til Herren.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.

6.

For de forældre, der har mistet deres børn under fødslen, at Gud må
helbrede dem for dette tab. Tag imod disse dødfødte børn som dine
børn i Jesus Kristus.
Beder vi til Herren.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.
2.

Ganske særligt takker vi dig for de ufødte børn, som forældrene
ikke ønsker. Hjælp deres mødre og fædre til at ændre holdning, så
deres børn ikke må blive aborteret.
Beder vi til Herren.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.
3.

Vi takker dig også for de børn, som er omkommet i moders liv som
ufrivillig abort. I sin moderlige omsorg tager Kirken dem til sig som
sine børn og overgiver dem på deres forældres vegne til dig. Giv nu
enhver af disse drenge og piger barnekår hos dig i Jesus Kristus, din
elskede Søn.
Beder vi til Herren.

Enhver kan i stilhed adoptere et eller flere børn, der ikke så dagens lys, og
overgive dem til Faderen
Præst: Vor Herres Jesu Kristi Gud og Far, moder Kirke takker dig for enhver
dreng og pige, der var en abort, spontan eller provokeret, og overgiver dem
hver især til dig i forening med din Søns moder, der undfangede din Søn ved
Helligånden, for at de ved Jesu blod, der frembæres som sonoffer i denne
messe, må blive renset for arvesynden og få del i hans herlighed hos dig som
dine børn. Ved Kristus, vor Herre.

Alle: Vær os nådig hør vor bøn.
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