
Biskopen:  Kjære troende!         

  Gjennom dåpen ble vi ett med Kristus i hans død,    

  for at vi også skal leve evig med ham, den oppstandne.   

  La oss takke og be til Kristus for Guds tjener, jesuittpresten Lauritz 

  Nielssøn, som utrettelig arbeidet for å bringe Den katolske kirke

  tilbake til Norden.  

På norsk:  Om at Gud som i dåpen gjorde Lauritz Nielssøn til sitt barn,  

 og som ved prestevielsen betrodde ham     

 den hellige tjeneste med ord og sakrament,    

 må ta imot ham i de evige boliger     

 sammen med alle de hellige.  

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

På litauisk:  For din katolske kirke i Skandinavia, i Litauen og alle andre steder 

  der Lauritz Nielssøn virket,       

  om at Kirken etter hans forbilde      

  må vise utholdenhet, mot og kreativitet     

  i forkynnelsen av det kristne håp om tilgivelse og evig liv.  

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

På norsk:  For jesuittene, det ordensfellesskap pater Lauritz Nielssøn tilhørte, 

  om troskap mot misjonskallet som har preget jesuittordenen  

  helt fra grunnleggelsen av,       

  og for jesuittenes virke i Sverige, Danmark og Litauen.  

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

På litauisk:  For alle kristne i Norge,        

  og særlig for våre trossøsken i Den norske kirke,    

  om glede og fremgang i vårt gjensidige arbeid for kristen enhet 

  og for et felles kristent vitnesbyrd i samfunnet.  

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

På norsk:  For denne by og alle som bor der,      

  for vår ordfører og byens politikere og ledere,    

  om at de, og vi alle sammen, med din nådige bistand   



  må skape et godt samfunn med rom for trosfrihet,   

  rettferdighet og fred. 

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

På litauisk:  For alle som er syke og lider nød,      

  for dem som er rammet av krig og er drevet på flukt   

  både i Ukraina og andre steder,      

  om lindring og trøst her og nå, og til sist i det evige liv.  

Koret:  Vi ber deg, Herre: Alle: Frels oss ved din oppstandelse. 

Biskopen:  Herre, Gud, himmelske Far,       

  hør våre bønner og vår takk for pater Lauritz Nielssøn,   

  og fullfør ved din nåde        

  det verk han begynte for Kirken i Skandinavia    

  og det verk du begynte i ham ved dåpen.     

  Ved Kristus, vår Herre.  

Alle:   Amen. 
 


