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15 augusti - Marias upptagning i himmelen
Ingångsantifon (Upp 12:1)
Ett stort tecken syntes på himlen: en kvinna klädd i
solen och med månen under sina fötter och en krans av
tolv stjärnor på sitt huvud.
Inledning
Mellan Jerusalem och Betlehem fanns på 400-talet ett
kapell där man den 15 augusti varje år firade minnet
av jungfru Maria. Kejsar Mauritius byggde omkr. 600
en basilika i Getsemane för att hedra Marias
"insomnande" och himmelska upptagning, och dagen
fick då sitt innehåll. Vi firar Marias frälsning "till
kropp och sjal" (den trossanning som fastslogs av Pius
XII 1950), dvs. att hela hennes person har nått sin
slutliga bestämmelse. Så är hon ett tecken på kyrkans
och den enskildes framtid.
”Salig du som trodde, ty det som Herren har låtit säga
dig skall gå i uppfyllelse." Så här hälsar Kyrkan Maria
idag, när vi firar hennes upptagning till himmelen.
”Det är en fest då vi firar den fulländning och salighet,
till vilken hon var förutbestämd, hennes obefläckade
själs tillbedjan i en jungfrulig kropp, hennes
fullkomliga likformighet med den uppståndne
Kristus.” Låt oss be, att också vi en gång skall förtjäna
deltagandet i härligheten, när vi slutar våra dagar och
förs till den andra sidan, där lidande och död inte finns.
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”Herrens barmhärtighet varar från släkte till släkte...”
Låt oss under firandet av denna Eukaristi, bönfalla
Herren om barmhärtighet, så att vi på ett värdigt sätt
skall kunna delta i firandet av Kristi döds och
uppståndelses åminnelse.
HERRE - Eviga ord, som vid tidens fullbordan antog
mänsklig natur. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Jungfru Marias son, genom din
uppståndelse besegrade du döden, som härskat ända
sedan Adam. Kristus, förbarma dig.
HERRE - Evige domare, du kommer åter för att leda
oss in i din härlighet. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, till himlens härlighet har du
upphöjt din Sons moder, den alltid rena jungfrun
Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken
upp till denna härlighet, och låt oss en gäng dela den
med henne. Genom din Son...
Första läsningen - Upp 11:19a; 12:1, 3-6a, l0ab (En
kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter
och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud)
Läsning ur Uppenbarelseboken.
Guds tempel i himlen öppnades. Och ett stort tecken
syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med
månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor
på sitt huvud. Hon är havande och hon ropar i
barnsnöd och födslovånda.
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Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor
eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med
sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig
en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem
ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som
skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde
det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla
alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp
till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen,
där Gud har berett henne en tillflykt. Och jag hörde en
stark röst i himlen säga: »Nu finns frälsningen och
kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans
smorde.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm - Ps 45:10-12, 16
R:

Drottningen står vid din högra sida
i gyllene skrud (636)
Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hóv, *
en drottning står vid din högra sida i guld från Ofír.
Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra: *
Glöm nu ditt folk och din faders hús,
så att konungen får ha sin lust i din skönhet, *
ty han är din herre, och för honom skall du falla néd.
Under glädje och fröjd förs de frám, *
de tågar in i konungens paláts.
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Andra läsningen - 1 Kor 15:20-27a (Kristus har
uppstått från de döda, som den förste av de avlidna)
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de
avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa
kommer också uppståndelsen från de döda genom en
människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall
också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och
ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst,
de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han
överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat
varje välde och varje makt och kraft, ty han måste
härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.
Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han
lagt under sina fötter.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Änglaskaran gläder sig och jublar, ty Maria är
upptagen till himlen.
Evangelium - Luk 1:39-56 (Marias lovsång)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en
stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och
sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias
hälsning, sparkade barnet till i henne, och hon fylldes
av helig ande. Hon ropade med hög röst: »Välsignad är
du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär
inom dig. Hur kan det hända mig, att min herres mor
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kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning,
sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som
trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i
uppfyllelse.« Då sade Maria:
»Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick
till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske 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 tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«
Maria stannade hos henne omkring tre månader och
återvände sedan hem.
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Maria, upphöjd till himmelsk ära, ber för hela
mänskligheten, som återlösts genom hennes son. Vi
firar hennes upptagning till himlen och ber till Gud vår
Fader.
1. Gud, du ensam gör under. Du har upptagit Maria
med kropp och själ till Kristi härlighet. Låt oss inse
människans höga kallelse. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Du, som gav oss en moder i Maria, ge på hennes
förbön hälsan åt de sjuka, trösten åt de bedrövade,
förlåtelsen åt syndarna och åt alla människor din
frälsning och frid. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Du som gjorde Maria full av nåd, ge åt oss alla av
din nåd i rikaste mått. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Må din kyrka bli ett hjärta och en själ, och må alla
kristna hålla ut i bönen tillsammans med Maria, Jesu
Moder. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Du som krönte Maria till himlens drottning, låt våra
döda glädja sig för evigt med den stora skaran av
helgon. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, hör våra böner för vår Herres moder Marias
skull, och led din kyrka till den plats där Kristus sitter
på din högra sida. Han som med dig lever och råder,
från evighet till evighet. Amen.
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Bön över offergåvorna
Herre, må vår hängivna bön stiga upp inför ditt ansikte
i gemenskap med henne som du upptagit till din
härlighet. Låt våra hjärtan gripas av kärlekens eld och
ivrigt längta efter dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Prefation om den till himlen upptagna Marias
Härlighet
Herren vare med er.
Och med din ande.
Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader,
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår
Herre.
Du ville inte att Maria, som på ofattbart sätt blivit
moder till honom som är livets upphov, någonsin
skulle möta gravens förgängelse.
Hennes upptagning till himlen denna dag var ett tecken
på vad som väntar hela din kyrka, ett hoppets tecken
och en ljuvlig tröst för ditt folk på dess vandring
genom tiden.
Och därför förenar vi oss med änglarnas körer och
sjunger den stora jubelsången till din ära:
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Kommunionantifon (Luk 1:48-49)
Alla släkten skall prisa mig salig, ty stora ting låter den
Mäktige ske med mig.
Bön efter kommunionen
Herre, du som har upptagit den saliga jungfrun Maria
till himlen, hör hennes böner och led oss genom
odödlighetens sakrament till uppståndelsens härlighet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

