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Maria vår mor 
Jeg kjenner din omsorg og herlighet, det 

beste jeg vet om. Vår jordiske mor har 

lært å komme til deg i nød og glede.  

Vi er som et lite barn i dine hender, vi 

føler din kjærlighet og beskyttelse. Du 

som binder oss til Gud. 

Denne måned er spesielt til din ære, vi 

ber rosenkransen:  

GLEDENS MYSTERIER 

(bes gjerne mandag/lørdag) 

1.Engelen bringer Maria det glade 

budskap  

2.Maria besøker Elisabeth 

3.Jesus blir født i Betlehem 

4.Jesus blir frembåret i Templet 

5.Jesus blir gjenfunnet i Templet 

LYSETS MYSTERIER 

(bes gjerne torsdag) 

1.Jesus døpes i Jordan  

2.Jesus fremstår under bryllupet i Kanan  

3.Jesus forkynner Guds rike og kaller til 

omvendelse 

4.Jesu forklaring på Tabor-fjellet 

5.Jesus innstifter nattverden 

SMERTENS MYSTERIER 

(bes gjerne tirsdag/fredag) 

1.Jesus dødsangst i Getsemane  

2.Jesus blir pisket  

3.Jesus blir tornekronet  

4.Jesus bærer sitt kors til Golgata  

5.Jesus blir korsfestet og dør 

HERLIGHETENS MYSTERIER 

(bes gjerne onsdag/søndag)  

1.Jesu oppstandelse fra de døde  

2.Jesu himmelfart  

3.Den hellige Ånds komme  

4.Marias opptagelse i himmelen 

5.Marias kroning i himmelen  

Vi lukker øyene og ber sakte: 

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er 

med deg, velsignet er du blant kvinnene, 

og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.  

Hellige Maria, Guds mor, be for oss 

syndere, nå og i vår dødstime. Amen. 

 
 

Moder Elisabeth hadde store kjærlighet 

til himmelens mor. Hun sa til sine søstre: 

Gud velsigne dere alle, og Guds mor er 

for hver enkelt av dere en mor foran 

Guds trone.  

Til sist ber vi sammen: 

Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige 

Guds mor. Ta nådig i mot de bønner vi 

ber i våre trengsler, og frels oss fra alle 

farer. Du evige jomfru velsignet og 

herlig. 

(Den eldste kjent Mariabønn 300-tallet)  


