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Bønn

Be for de syke, de sårbare blant oss 
og for våre oppofrende helsearbeidere

erre, vi ber deg for alle syke, for alle redde, for 
alle i karantene, for alle de smittete:

På Hellig Olavs forbønn ber vi om liv og helse. 

Vi ber for de døende at de må finner trøst og glede i troen på 
Kristi oppstandelse og det evige liv. 

Vi ber for de døde, at de kan lovsynge deg med alle de  
hellige for ditt åsyn.

Hellig Olav, Norges evige Konge: Be for Kongen og hans 
hus og Kongens råd. Be for alle som har lederansvar i våre 
samfunn nå, om visdom og styrke. Be for folket ditt, at vi må 
bli verdige til Kristi løfter. Be at vi i denne krisetid erkjenner 
vår avhengighet av Gud vår Far, og aldri slutter å takke for 
livets gave. Be at vi tar imot den Hellige Ånds brennende, 
rensende kjærlighet, så vi kan skinne Kristi lys og gi håp, 
trøst, hjelp og kjærlighet til menneskene rundt oss.

Hellige Hallvard, be for de mest sårbare blant oss, du som 
ga ditt liv for Kristus i den svangre kvinnen.

Hellige Sunniva, be for dem som i denne tid er langt borte 
fra sine kjære, og for dem som nå opplever seg fremmede i 
en ukjent hverdag, at vi alle setter vår lit til Guds omsorg og 
kjærlighet for oss.

Hellig Eystein, be for vår pave Frans og biskopene, for vår  
biskop Bernt /biskop Berislav, for prestene, for alle de troende 
som nå ikke kan feire messe. Be for oss i denne ørkentid, at 
vi i savnet øker vårt fellesskap og vår omsorg for hverandre i 
lengselen etter å kunne motta Kristi legeme.

I takknemlighet for våre styresmakter, for helsepersonell  
og andre i utsatte posisjoner, la oss be for dem om styrke og  
helse, visdom og utholdenhet, og at de får merke at hele  
folket nå står sammen med dem i kampen mot sykdommen.

La oss alltid få glede oss i håpet om din miskunn og evig liv, 
ved Kristus, vår Herre.

Amen.
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