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DEKRET 

Messe i en tid med pandemi 

 

 Du skal ikke frykte for pest som farer frem i mørket (jf. Sal 91 [90],5-6). 

Salmistens ord oppmuntrer oss til å vise stor tillit til Guds trofaste kjærlighet, han 

som aldri forlater sitt folk i tiden med prøvelser. 

 

 I disse dager når viruset Covid-19 så alvorlig rammer hele verden, er det til 

dette dikasterium kommet inn en mengde anmodninger om at en særskilt messe 

må kunne feires for å bønnfalle Gud om denne pandemis ende. 

 

 Derfor innvilger denne kongregasjon i kraft av fullmaktene gitt av pave FRANS 

at en messe i en tid med pandemi kan feires på alle dager unntatt høytidsdager, 

søndagene i advent, faste- og påsketiden, dager innenfor påskeoktaven, allesjelers 

dag, askeonsdag og hverdager i den stille uke (jf. Generell orientering om Missale 

Romanum, nr. 374), så lenge pandemien varer. 

 

 Formular for messen er vedlagt dette dekret. 

 

 Idet intet som helst motstridende på noen måte står i veien for dette. 

 

 Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen, 30. mars 2020. 

 

L.S. 

Robert Kard. Sarah 

Prefekt 

 

 ☩ Arthur Roche 

 Erkebiskop, sekretær 

  



 2 

Vedlegg til dekret 30. mars 2020 (prot. nr. 156/20) 

 

[MESSETEKSTER] 

 

I EN TID MED PANDEMI 
 

 Denne messe kan feires – i henhold til rubrikkene til messer og bønner for forskjellige behov 

eller for forskjellige anliggender – på alle dager unntatt høytidsdager, søndagene i advent, faste- 

og påsketiden, dager innenfor påskeoktaven, allesjelers dag, askeonsdag og hverdager i den 

stille uke. 

 

 

Inngangsantifon Jf. Jes 53,4 

 

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, 

våre smerter bar han. 

 

 

Kollektbønn 

 

Allmektige evige Gud, 

vårt eneste vern i all fare, 

du som lytter til de bønner dine barn i tro 

legger frem for deg i sine prøvelser, 

vi ber deg, vær oss nådig i din godhet, 

gi de avdøde den evige hvile, de gråtende trøst, 

de syke helbred og de døende fred. 

Gi styrke til helsearbeiderne 

og visdom til våre myndigheter. 

Hjelp oss å vise godhet mot alle, 

så vi sammen kan ære ditt hellige navn. 

Ved vår Herre Jesus Kristus din Sønn, 

som lever og råder med deg i Den Hellige Ånds enhet,  

Gud, fra evighet til evighet. 

 

 

Bønn over offergavene 

 

Herre, ta imot de gaver som vi 

i disse trengselens dager bærer frem for deg. 

Vi ber deg, forvandle dem ved din allmakt 

så de blir en kilde til helbred og fred. 

Ved Kristus, vår Herre. 
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Kommunionsantifon Matt 11,28 

 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, 

og jeg vil gi dere hvile, sier Herren. 

 

 

Etter kommunionen 

 

Gud, fra deg har vi mottatt 

det evige livs legemiddel. 

Vi ber deg, gi at vi gjennom dette sakrament 

må fryde oss over fylden av din himmelske legedom. 

Ved Kristus, vår Herre. 

 

 

Bønn over folket 

 

Gud, du som verner dem som håper på deg, 

velsign, frels og beskytt ditt folk. Led det, 

slik at det fritt fra synd og uten frykt for fienden 

alltid må forbli i din kjærlighet. 

Ved Kristus, vår Herre. 
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[LESNINGER] 

 

I EN TID MED PANDEMI 
 

 Lesningene kan tas fra messen i all trengsel 

 

FØRSTE LESNING (OLM 938, nr. 2) Klag 3,17-26: «Det er godt å være stille og vente på 

hjelp fra Herren» 

 Du har tatt freden fra meg … 

 Med utelatelse av de hebraiske bokstaver ו osv. 

 

RESPONSORIESALME (OLM 940, nr. 1) Sal 80 (79), 2ac og 3ac. 5-7 

 ℞. (4b): Herre, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst! 

 

eller: 

 

FØRSTE LESNING (OLM 939, nr. 2) Rom 8,31b-39: «Hverken død eller liv skal kunne 

skille oss fra Guds kjærlighet» 

 Brøde og søstre, er Gud for oss … 

 

RESPONSORIESALME (OLM 940, nr. 3) Sal 123 (122), 1. 2 

 ℞. (3a): Vær nådig mot oss, Herre, vær nådig. 

 eller (2cd): Våre øyne følger Herren vår Gud helt til 

han viser oss nåde. 

 

EVANGELIEVERS (OLM 941, nr. 2) 2 Kor 1,3b-4a: Lovet være den Far som er rik 

ELLER HALLELUJA på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! 

 Han trøster oss i all vår nød. 

 

EVANGELIUM (OLM 942, nr. 2) Mark 4,35-41: «Hvem er han? Både vind og sjø 

adlyder ham!» 

 Samme dag, da det ble kveld, sa Jesus til sine disipler: 

«La oss sette over … 


