Hymnus: Lux Deus indeficiens (O Gud, du oförgängliga ljus)
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2. Qui Vírginem inhábitans
fulgébas super ǽthera,
nunc hábitans in ǽthere
nos ínfimos illúmina.

5. Corréctrix cogitátuum,
verbórum sis et áctuum
ut, te iuvánte, ómnia
tuo nato sint plácita.

3. O stella, solem páriens,
mortis ténebras éffuga,
quas solet hostis ínvidus
vagis inférre méntibus.

6. María Mater grátiæ,
Mater misericórdiæ,
tu nos ab hoste prótege,
et hora mortis súscipe.

4. Ut sópitis corpóribus,
Deo corda adhǽreant,
volúntas semper máneat
ad nutum prompta Dómini.

7. Glória tibi Dómine,
qui natus es de Vírgine,
cum Patre et Sancto Spíritu
im sempitérna sǽcula. Amen.
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1. O Gud, du oförgängliga ljus,
lys nådigt upp våra hjärtans
hemvist, nu när solens
strålar lämna oss.
2. Medan du bodde i Jungfrun,
strålade du ändå ovan stjärnorna.
Lys upp oss ringa jordevarelser,
du som nu bor i höjden.
3. O stjärna, du som fött solen,
förjaga dödens mörker,
vari den avundsjuke fienden
brukar inhölja svaga själar.
4. Så att våra hjärtan hålla fast vid Gud
ännu när kropparna ligga försänkta i sömn,
och så att viljan alltid må vara beredd

att följa Herrens anvisning.
5. Rätta du våra tankar,
ord och gärningar,
så att med din hjälp allt
månde vara din Son välbehagligt.
6. Maria, nådens moder,
barmhärtighetens moder,
värna oss mot fienden
och mottag oss i vår dödsstund.
7. O Herre, ära vare dig,
du som blivit född av Jungfrun,
med Fadern och den Helige Ande
i all evighet. Amen.
– Tryggve Lundén

