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Legion Prayers Swedish
Maria-legionen
Tessera

INLEDANDE BÖNER
I Faderns o.s.v.
V O du Helige Ande, kom, uppfyll dina troendes
hjärtan och tänd i oss din kärleks eld!
V. Sänd ut din Ande och allt blir nyskapar.
R. Och du förnyar jordens ansikte.
Lät oss bedja:
Gud, Vår Fader, utgjut den Helige Andes gåvor över
världen. Du sände Anden till din kyrka för att utbre--
da evangeliets budskap. Låt den Helige Ande nu fort--
sätta att verka i världen genom att uppfylla de troen-
-des hjärtan. Genom Jesus Kristtis vår Herre. Amen.
V Herre, upplåt mina läppar,
R. så att min mun förkunna ditt lov.
V. Gud, kom till min räddning,
R. Herre, skynda till min hjälp.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande
R. nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Här herman 5 dehader av Rosenkransen
ock "Hell dig, O Drottning"
Hell dig, O Drottning, barmhärtighetens moder, vårt
liv, var fröjd och vårt hopp, hell dig! Till dig ropar vi,
Evas landsflyktiga barn, till dig stickar vi, sörjande
oxdi gråtande i denna tårarnas dal. Vänd därför, du vår
föresprakerska, vänd dina ömnia blickar till oss och
efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade
livsfruk! O milda, O hulda, O ljuva Jungfru Maria!
V. Bed för oss, heliga Guds moder.
R. Att vi blir värdiga Kristi löften.
Lät oss bedja:
O Gud, din enfödde Son har genom sitt liv, sin död
och sin Uppståndelse förvärvat det eviga livet åtoss,
giv oss nåden, när vi mediterar över dessa hemlighe-
-ter i den heliga Jungfru Marias rosenkrans, att följa i
Jesu spar och uppnå vad dessa hemligheter utlovar.
Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
V. Jesu allra heligaste Hjärta
R. Förbarina dig över oss
V. Marias allra renaste Hjärta
R. Bed för oss
V. Helige Josef
R. Bed för oss
V. Helige evangelisten Joliaiines
R. Bed för oss
V. Helige, Ludvig Maria av Montfort
R. Bed för oss
I Faderns O.S.V.

CATENA LEGIONIS
Antifon
-Vem är hon som blickar fram lik ert morgonrodnad,
skön såsom månen, strålande såsom solen,
överväldigande såsom en härskara?
Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blich till sin ringa tjänarinna,
från denna stund skall alla släkten prisa mig salicy.
Stora ring låter den Mäktige she med mig,
hans namn är heligt
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjainare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder
att förbarma sig över Abraham
och hans barn till evig tid.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifon
-Vem är hon som blickar fram lik ert morgonrodnad,
skön såsom månen, strålande såsom solen,
överväldigande såsom en härskara?
V O Maria Immaculara.
R. Bed för oss, som tar vår tillflykt till Dig.
Låt oss bedja:
Herre Jesus Kristus, vår medlare hos Fadern, det är
din vilja att den heliga Jungfrun Maria, din Moder,
även skall vara vår moder och medlare för oss hos dig.
Skänk i din barmhärtighet alla som kominer till dig
för att be om hjälp och gåvor, glädjen att få allt detta
genom hennes förbön. Amen.

AVSLUTANDE BÖNER
I Faderns o.s.v.
Vår tillflykt och räddning, se, vi skyndar till dig,
Du Moder till Gud, vår Frälsare. Vi är otillräckliga
och svaga, utsatta för lidanden och faror, lämna oss
aldrig i nödens stund utan hjälp oss alltid, Jungfru,
du ärekrönta och evigt välsignade.
V. Maria Immaculata, du som förmedlar
-all nåd till oss
(eller det lokala presidiets egen invokation.)
R. Bed för oss
V. Helige Ärkeängel Mikael
R. Bed för oss
V. Våra heliga skyddsänglar
R. Bed för oss
V. Helige Johannes Döparen
R. Bed för oss
V. Heliga Petrus och Paulus
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Herre, ge oss som tjänar under Marias banér, en
sådan helhjärtad tro till dig och tillit till hennie, att vi
får kraft att erövra världen. Ge oss en tro, som är
levande och besjälad av kärlek och låter oss göra alla
våra handlingar av ren kärlek till dig. Låt oss också i
våra relationer till vår nästa alltid se dig och tjäna dig.
Ge oss en bergfast, orubblig tro, som hjälper oss att
bevara vårt lugn och hålla stånd under livets pröv-
-ningar, under möda och besvikelser - en beslutsam
tro, Som inger oss mod att utan att tveka påbörja och
fullfölja storverk till din ära och för människornas
frålsning - en tro som skall bli vår legions "eldstod",
och leda oss eniga framåt för att överallt tända den
gudomliga kärlekens eld, som klart lyser föl dem
som sitter i mörker och i dödens skugga. Låt vår tro
och kärlek upptäuda de ljuninia och återföra till livet
dem som går under i sina synder. Låt denna tro leda
våra egna steg in på fridens väg. Så må - när livets
strid är över - vår legion återförenas i ditt rike, ett
rike där din kärlek och salighet råder, utan att en
enda går förlorad. Amen.
Må våra avlidna legionärers själar genom
Guds barmhärtighet vila i frid och likaså alla
troende som lämnat detta livet. Amen. I Fadens och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.Denna folder är tryckt 1998 med kyrkligt tillstånd:
Biskop Hubertus Braiideiiburg, Stockholm.Produktion Äge Rambsy, Klågerup. Tryck: Team Offset & Media, Malmö 1998


