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1 SÖNDAGEN I ADVENT – A 

 

Adventstiden har börjat – en tid, då vi väntar på Kristi ankomst. 

Denna väntan har en dubbel dimension: med längtan väntar vi på 

Julens högtid, men samtidigt närmar vi oss också Jesu andra ankomst 

- i härlighet vid tidens slut. Vid början av denna heliga tid hör vi 

uppmaningen: ”det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning 

närmare än när vi kom till tro.” Eukaristin, som vi nu skall fira, är 

denna timme - tid till att vakna ur sömnen, tid till att motta 

frälsningens gåva.  

 

Förbön 

 

Gud vill att alla människor skall nå frälsning. Med tillit ber vi därför: 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon ber utan att förtröttas, medan hon 

 väntar på  sin Herres återkomst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla som har blivit kallade att tjäna som präster eller att leva ett 

 ordensliv, att de troget förvaltar det verk som Kristus har anförtrott 

 åt dem,  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla sjuka och missmodiga människor, att de finner tröst i det 

 hopp som  Kristus skänker oss alla, han som är närvarande i var och 

 en av våra minsta  och behövande bröder, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla dem som fastnat i missbruk av alkohol eller andra droger, 

 att de skall  komma loss från sitt beroende och vända tillbaka till 

 Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi på vägen till det rike som Kristus har utlovat 

 oss, alltid  handlar som ljusets barn, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, hör våra böner och styrk oss med din nåd. Må din frid 

bevara oss och leda oss till frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen.  
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1 söndagen i advent - år A 

 

Ps 122 (680) 

 
Vilken glädje, när man sáde till mig: * 

”Låt oss gå till Herrens hús.” 

Våra fötter har fått träda ín * 

i dina portar, Jerúsalem. 

 

dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, * 

enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn. 

Där står dómarsäten, * 

säten för Davids hús. 

 

Önska Jerusalem fríd. * 

Må det gå väl för dem som älskar dig. 

Frid inom dina múrar, * 

trygghet i dina paláts! 

 

För mina bröders och vänners skull * 

vill jag önska dig fríd, 

för Herrens, vår Guds, hús skull * 

vill jag söka din välgång. 
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1 SÖNDAGEN I ADVENT - B 

 

Många gånger har vi upplevt olika slags väntan i vårt liv. Det har 

varit stunder av livlig och känslofull väntan på annalkande gäster, på 

ankomsten av dem som står oss nära, på uppfyllelsen av våra 

hemligaste och innerligaste önskningar. Med dagens söndag börjar vi 

en fyra veckor lång liturgisk väntan på ankomsten av vår frälsare, 

Jesus Kristus. Låt därför detta bli en god förberedelsetid för våra 

hjärtan, till att räta ut de krokiga vägvalen i vårt liv. För den som 

bringar frälsning kommer, han som är värd det allra finaste och 

högtidligaste mottagandet.  

Låt oss be under denna Eukaristi - på denna första söndag i advent - 

att de närmaste dagarna och veckorna kommer att kunna bli en tid av 

äkta förberedelse inför Guds Sons ankomst.   

Förbön 

Genom Jesus Kristus, den Messias som vi väntar på och till vilken Gud har 

anbefallt vår frälsning, ber vi nu till vår Fader i himlen. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon blir ett allt mer fulländat tecken på 

 Kristi frälsande närvaro, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de med sitt 

 ord  manar de troende till ett ivrigt och vaket liv i Kristi efterföljd,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För söndrade familjer, att denna tid, då vi  väntar på Jesu, vår 

 frälsares ankomst, för familjemedlemmarna närmare varandra och 

 att kärleken skall råda i deras hem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som fastnat i olika slags missbruk, att väntan på Jesu 

 födelse får dem  att övervinna sitt onda beroende och att de allt mer 

 skall öppna sina hjärtan  för Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss själva, att vårt deltagande i eukaristin, i  synnerhet under 

 adventstiden, stärker oss i vår  strävan till ett heligt liv, 

  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, från dig kommer all nåd, som du skänker oss i Jesus 

Kristus. Lyssna till våra böner och gör våra hjärtan beredda på vår 

Frälsares ankomst. Han som med dig lever och råder, från evighet till 

evighet. Amen. 
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1 söndagen i advent - år B 

 

Ps 80 (652) 

 
 

 

Lyssna, du Israels hérde, * 

du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.  

Låt din makt vakna upp * 

och kom till vår frälsning.  

 

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, * 

skåda ned från himlen och sé på oss,  

och ta dig an denna vínstock, * 

den ranka din högra hand har plantérat,  

 

Håll din hand över mannen vid din högra sída, * 

den människoson som du har fostrat åt díg. 

Då skall vi inte vika ifrån dig. * 

Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. 
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1 SÖNDAGEN I ADVENT – C 

 

En månad före det civila nyåret, får vi uppleva en helig adventstid. 

Det är en glädjens, men också bönens tid, en tid av väntan på Herrens 

återkomst i härlighet. Från människans sida borde denna väntan 

markeras med en ständig förvandling av hennes liv till det bättre. På 

denna förvandlingens väg, leder oss Kristus med sitt Ord och sitt 

Bröd. Eukaristin är underpanten på det eviga livet; den firas i tiden, 

men den leder oss till evigheten. Låt denna heliga adventstid föra oss 

närmare Messias, Jesus Kristus, i vilken alla de gamla profetiorna har 

uppfyllts.   

 

Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi med rena hjärtan skall 

kunna motta Guds ord och värdigt kunna fira detta heliga mässoffer.   

 

Förbön 

 

I väntan på Jesu Kristi ankomst riktar vi våra böner till den allsmäktige 

Guden. 

 

1. För kyrkan på jorden, att hon må vara ett tydligt tecken på Guds 

 rike, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För den helige Fadern, att han utan att  förtröttas predikar Guds 

 ord för världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För alla som söker i det blindo, att de ser Kristus i tidens tecken och 

 i det förkunnade ordet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla som har gått vilse på livets väg, att de finner kristna 

 medbröder som  blir dem till hjälp, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För alla oss som har samlats här, att vi alltid  må vara  beredda på 

 mötet med Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

O Gud, genom din son har du uppfyllt de löften som du gett ditt utvalda 

folk. Lyssna till oss och bönhör oss när vi nu vänder oss till dig. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 söndagen i advent - år C 

 

Ps 25 (624) 

 

 
 

 

Herre, visa mig dina vägar, * 

lär mig dina stígar. 

Led mig i din sanning, och lär mig, † 

ty du är min frälsnings Gúd, *  

jag hoppas alltid på díg. 

 

Herren är god och rättfärdig, * 

därför undervisar han syndare om vägen. 

Han leder de ödmjuka rätt, * 

de ödmjuka lär han sin väg. 

 

Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet * 

för dem som håller hans förbund och víttnesbörd. 

De som fruktar Herren blir hans förtrógna, * 

han inviger dem i sitt förbúnd. 
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2 SÖNDAGEN I ADVENT – A 

 

Advent är en tid av längtan, som alltid fyller varje människa med 

förväntan. Denna längtan och förväntan utrycks tydligt i våra 

adventspsalmer. Låt oss emellertid minnas, att Herren, som vi väntar 

på, kommer på en förberedd väg. Därför hör vi i dagens liturgi: 

„Bana väg för Herren, gör hans stigar raka”. Eukaristin - mötet med 

Herren i Ordet och i det brutna Brödet – är en tid till att förbereda 

vägen; som ständigt för oss närmare den dag, då vi får möta vår 

Herre ansikte mot ansikte. 

 

Förbön 

 

Kristus har upptagit oss till Guds härlighet, därför vänder vi oss tillitsfullt 

till Fadern i himlen, genom hans son, vår Herre. 

 

1.  Herre, låt var och en av din sons lärjungar utan fruktan komma 

 honom till mötes, när han återkommer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre skänk fred till alla länder och rättvisa åt alla dem som 

 längtar efter den. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, hjälp alla som är beroende av olika droger, att de förbereder 

 sina hjärtan på mötet med Herren. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, styrk alla sjuka och svaga och trösta alla dem i vår 

 församling som har tappat modet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre lär oss genom deltagandet i denna eukaristi att på ett klokt 

 sätt använda det jordiska goda och att älska det eviga. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår tillflykt och vår styrka, hör våra böner och lär oss att glädjas över 

de gåvor som du skänker oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 söndagen i advent - år A 
 

Ps 72 (650) 

 
 

Gud, ge konungen din dómsrätt, * 

kungasonen din rättfärdighet. 

Må han rättrådigt döma ditt fólk * 

och ge dina betryckta deras rätt. 

 

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra * 

och freden råda tills ingen måne mer fínns. 

Han skall härska från hav till háv, * 

från floden intill jordens gränser. 

 

Ty han skall rädda den fattige som rópar, * 

den betryckte och den som ingen hjälper. 

Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, * 

de fattigas liv skall han rädda. 

 

Hans namn skall bestå i évighet, * 

så länge solen skiner må hans namn bäras vídare. 

Genom honom skall alla jordens stammar bli välsígnade, * 

alla folk skall prisa hans stórhet. 
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2 SÖNDAGEN I ADVENT - B 

 

Advent är en tid av väntan på den förebådade Guds sändebud. Under 

denna tid är vi speciellt kallade att gå honom till mötes, som har sänts 

till oss. Vi skall göra det genom förvandlingen av vårt sätt att tänka, 

vårt uppförande och vår relation till vår nästa.  

Varje deltagande i Eukaristin sporrar oss till detta. Eukaristin är ett 

”uttåg” ur oss själva till ett möte med Herren. Låt oss därför med 

glädje ta itu med arbetet att räta ut stigarna i våra liv för Jesu skull, 

som närmar sig, och som kommer, för att rädda världen och dess 

invånare. 

 

Förbön 

 

Enligt det löfte som vi har fått väntar vi på en ny himmel och en ny jord. 

Fulla av tillit till Herren ber vi till honom. 

 

1. Herre, gör varje döpt människa till ett levande vittne för ditt 

 evangelium. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

2. Herre, du som älskar alla dem som lider, skänk rikligt av din nåd 

 åt alla dem  som lever i svårigheter. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, skänk riklig nåd åt alla som tyngs av svåra synder.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre stärk viljan hos dem som under adventstiden vandrar 

 botgöringens  väg. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, lär oss alla att på ett klokt sätt dra nytta av de mångfaldiga 

 gåvor som du skänker oss. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

Gud, vår Skapare, lyssna till våra böner och skynda till alla deras hjälp, 

vilka vi anbefaller åt din barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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2 söndagen i advent - år B 
 

Ps 85 (655) 

 

 
 

9 Jag vill höra vad Herren Gud tálar. * 

Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma, 

Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom, * 

och hans ära skall bo i vårt lánd. 

 

Godhet och trofasthet skall mötas där, * 

rättfärdighet och frid skall kyssas, 

trofasthet skall växa upp ur jórden * 

och rättfärdighet blicka ned från hímmelen. 

 

Herren skall skänka sin goda gåva, * 

och vårt land skall ge sin gröda. 

Rättfärdighet skall gå frámför honom, * 

frälsning skall följa i hans spår. 
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2 SÖNDAGEN I ADVENT - C 

 

„Bana väg för Herren, gör hans stigar raka” 

- är adventstidens uppmaning riktat till Kyrkan. Från profeterna i det 

gamla förbundet, till Johannes Döparen, som bebådade Kristi 

ankomst, bjuder oss Guds ord att räta krokiga stigar, och att öppna 

stängda hjärtan, eftersom Herrens ankomst är nära. Låt oss be under 

firandet av denna Eukaristi, att vi på Kristi Jesu dag – som Paulus 

kallar den – skall kunna vara rena och skuldfria, fulla av 

rättfärdighetens frukt. Låt oss bekänna våra synder inför Gud och 

öppna våra hjärtan för nåden, som kommer till oss i Ordet och i 

Eukaristin.  

 

Förbön 

 

Vår himmelske Fader, har sänt sin älskade son, vår Herre Jesus Kristus, för 

att frälsa världen. Låt oss därför be till honom i vår Frälsares namn: 

 

1. Herre, låt din kyrka genom den helige Ande förkunna omvändelse 

 och  syndaförlåtelsens glada budskap. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  
 

2. Herre, välsigna vår påve N. och låt världens alla  nationer 

 hörsamma hans  uppmaning till fred. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, styr nationernas ledare, så att de övervinner alla de hinder 

 som står i  vägen för sann och varaktig fred mellan folken.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, väck samvetet till liv i alla människor som har det gott ställt, 

 så att de skall dela med sig åt sina fattiga och svältande bröder och 

 systrar. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, hjälp våra familjer att leva i kärlek och ömsesidig förståelse.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

Gud, vår Fader, genom dina profeter har du lovat oss frälsningen. Låt oss 

uppfylla din vilja genom att alltid troget vandra på dina budords väg och så 

göra oss förtjänta av ditt löftes uppfyllelse. Genom, Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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2 söndagen i advent - år C 
 

Ps 126 (682) 

 
 
När Herren vände Sions öde, * 

då var allt som om vi drömde: 

vi skrattade, vi sjöng av glädje, * 

och jublet steg från våra läppar. 

 

Då sade man bland fólken: * 

Herren har gjort stora ting med dém! 

Ja, Herren gjorde stora ting med óss, * 

och därför var vi gláda. 

 

Herre, vänd vårt öde, * 

liksom du ger liv åt bäckarna i Négev. 

De som sår under tårar * 

skall skörda med júbel. 

 

Gråtande går de och sår sin säd, * 

jublande kommer de och bär sina kärvar. 
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3 SÖNDAGEN I ADVENT - A 

 

I Kyrkans tradition har tredje söndagen i advent fått namnet 

„Gaudete ”- gläd er - efter ingångsantifonen till dagens mässa. Glädje 

tränger sig också in i oss, som är samlade här i dag, för att lyssna till 

Guds ord och fira Eukaristi. Gud kommer, för att frälsa oss och hans 

ankomst är nära.  

 

 

Förbön 

 

Medvetna om vår egen svaghet ber vi med tillit till Gud, som är alla goda 

gåvors givare. 

 

1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon med glädje förkunnar för 

 människorna att Gud finns mitt ibland dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För kyrkans själasörjare, att den helige Ande upplyser deras 

 hjärtan och  sinnen, så att de genom att förkunna Guds ord når 

 människornas själar,  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla världens nationer att Gud bevarar dem för olyckor och 

 krig, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra hemländer, att rättvisa och fred alltid skall råda i dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lever värdigt under denna adventstid och på så 

 sätt förbereder oss på det glädjefulla mötet med Herren,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör våra böner och led oss till din härlighet.  

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndagen i advent - år A 
 

Ps 146 (692) 
 

 
 
 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 

han ger bröd åt de húngrande. 

Herren löser de fångna, * 

Herren öppnar de blindas ögon, 

 

Herren upprättar de förnédrade, * 

Herren älskar de rättfärdiga, 

Herren bevarar främlingar, † 

faderlösa och änkor tar han sig án, * 

men de gudlösa för han på víllospår. 

 

Herren är konung för évigt, * 

din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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3 SÖNDAGEN I ADVENT - B 

 

Den tredje söndagen i advent är enligt Kyrkans tradition en glädjens 

söndag. Vår glädje kommer från den annalkande Messias. Låt denna 

Eukaristi fylla oss med frid, så att vi med hopp och tro kan gå Kristus 

till mötes.  

 

 

 

Förbön 

 

Herren är nära. Låt oss därför be Gud om hjälp till alla människor att 

värdigt förbereda sig på hans ankomst. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon i denna världens mörker blir ett ljus 

 som leder  till frälsning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

 

2. För den helige Fadern, att han modigt och med glädje vittnar om 

 Messias, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som leder adventsreträtter, att de hjälper människorna att 

 räta ut stigarna i sina liv, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som sitter i fängelser, att de erkänner sin skuld inför Gud 

 och blir beredda att gottgöra vad de har gjort, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som deltar i denna liturgi, att vi blir ett  ljus för alla dem 

 som ännu  lever i mörker, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, hör våra böner och hjälp oss att slå vakt om allt som är gott och 

undvika det som är ont och orättvist. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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3 söndagen i advent - år B 
 

Luk 1 (700) 

 

 

 
 
Min själ prisar Herrens stórhet, * 

min ande jublar över Gud, min frälsare. 

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarínna, * 

från denna stund skall alla släkten prisa mig sálig. 

 

Stora ting låter den Mäktige ské med mig, * 

hans namn är héligt, 

och hans förbarmande med dem som frúktar honom * 

varar från släkte till släkte. 

 

Hungriga mättar han med sina gåvor, * 

och rika visar han tomhänta från sig. 

Han tar sig an sin tjänare Ísrael * 

och håller sitt löfte till våra fäder. 
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3 SÖNDAGEN I ADVENT - C 

 

Denna tredje söndag i advent som enligt Kyrkans tradition kallas 

„Gaudete” „gläd er, kallar oss till kristen glädje. Redan i dag gläder vi 

oss över att Herren är nära, att han kommer och bringar frälsning till 

världen. Han, segraren över synd och död, fyller oss med frid under 

denna Eukaristi och ger oss möjlighet att delta i hans seger. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi värdigt skall kunna fira 

denna heliga Eukaristi.  

 

Förbön 

 

Låt oss med förtröstan be till Gud, som är alla goda gåvors givare. 

 

1. För den heliga kyrkan, som breder ut sig över hela jorden, att hon 

 med glädje predikar för världens folk att Gud bor mitt ibland oss, 

 ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla världens nationer, att Gud skall bevara dem för krig och 

 olyckor, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra hemländer, att fred och rättvisa alltid skall råda i dem,  

 ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla medlemmar i vårt katolska stift, att vi skall arbeta på att 

 bevara det mänskliga livets värdighet och värna om de hjälplösa, 

 ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi med värdighet genomlever adventstiden och 

 förbereder oss på mötet med Herren, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, hör våra böner och led oss till ditt rike, där vi får skåda din härlighet. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndagen i advent - år C 
 

Jes 12 (698) 

 
 

 
 

 

Gud är min frälsning, * 

jag är trygg och behöver inte frúkta. 

Herren är min styrka och min lóvsång, * 

han blev min räddning. 

 

Jublande skall ni skall ösa vátten * 

ur frälsningens källor. 

Tacka Herren, åkalla hans namn,  

gör hans gärningar kända bland fólken, * 

förkunna att hans namn är úpphöjt. 

 

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, * 

låt dem bli kända över hela jórden. 

Höj jubelrop, ni som bor på Síon, * 

ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige. 
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4 SÖNDAGEN I ADVENT - A 

 

Adventstiden når sin höjdpunkt idag. Jesu födelses natt är redan så 

nära. Som trons pilgrimer skyndar vi oss mot den natt, då Herrens 

härlighet skall uppenbaras. Frälsarens moder visar oss det bästa 

exemplet på hur man skall invänta Herrens ankomst – i tystnad 

begrundar hon Guds hemligheter i sitt hjärta.  

Samlade i firandet av denna Eukaristi, låt oss be Gud att hela vårt liv 

skall bli en äkta vaka, en enda lång helgdagsafton, tills Herren 

kommer. 

 

Förbön 

 

I väntan på vår Frälsare och med djup tro åkallar vi Guds barmhärtighet. 

 

1. Att alla kristna blir enade och att världen skall tro att Kristus 

 blev sänd av Fadern, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att fred må råda mellan världens nationer, samförstånd mellan 

 folken och att  alla må betrakta varandra som bröder,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att Gud välsignar alla mödrar så att de lyckligt föder de barn som 

 de väntar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att alla som måste leva långt från sina hemländer blir stärkta i 

 anden och finner tröst hos Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att vi själva blir stärkta i vår tro så att vi – i likhet med Jungfru 

 Maria – väntar på Frälsarens ankomst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, genom din son har du uppenbarat din kärlek för oss. Genom Kristus 

lägger vi fram våra böner och hoppas att du nådigt hör oss. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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4 söndagen i advent - år A 
 

Ps 24A (622) 

 
 
Jorden är Herrens och allt som fínns på den, * 

jordens krets och de som bór där. 

Det är han som har grundat den på háven * 

och fäst den över strömmarna. 

 

Vem får gå upp på Herrens bérg, * 

vem får träda in i hans hélgedom? 

Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rént, * 

den som inte bedrar och som inte svär fálskt. 

 

Han skall få välsignelse av Hérren * 

och rättfärdighet av Gud, sin frälsare. 

Detta är det släkte som frågar efter hónom, * 

som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd. 
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4 SÖNDAGEN I ADVENT - B 

 

Nu närmar sig slutet av adventstidens väntan. Herren är redan så 

nära. Må vår Frälsares moder bli vårt exempel att följa, under denna 

sista tid. Hon som med kärlek lydde Guds vilja och väntade på sonens 

födelse. Herren samlar oss nu till firandet av Eukaristin; Han vill nära 

oss med sitt Ord och sin Kropp och sitt Blod.  

Låt oss inte vänta passivt, utan låt oss gå ut med glädje till detta möte 

med honom, i likhet med hans moder.  

 

 

Förbön 

 

I väntan på Kristi ankomst riktar vi våra böner till Gud, fulla av tillit att 

han, för sin sons skull, kommer att höra oss. 

 

1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon oavbrutet förkunnar det 

 glada  budskapet om frälsningen, som har kommit till oss i Jesus 

 Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de styrande, att de skall respektera sina  medmänniskors 

 religiösa övertygelser, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de mödrar som väntar barn, att de förstår att tacka Gud för 

 livets gåva och tar emot barnet med glädje, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de sjuka och lidande, att de alltid håller i minnet att deras 

 svårigheter har  ett oändligt värde i Guds ögon, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi genom våra  böner  blir 

 förberedda på Herrens födelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, i vår Frälsares Moder har du gett oss ett exempel på tro och 

tillförsikt. Hör våra böner, som vi bär fram genom henne, vår 

förespråkerska. Låt oss ivrigt förbereda oss att möta Herren, som med dig 

lever och råder i evigheters evighet. Amen. 
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4 söndagen i advent - år B 
 

Ps 89 (657) 

 
 

 
 

 

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i évighet * 

och förkunna din trofasthet från släkte till släkte. 

Jag bekänner: Din godhet varar i évighet, * 

din trohet står fast i hímlen. 

 

”Jag har slutit ett förbund med min útvalde, * 

med ed har jag lovat min tjänare Dávid: 

Jag skall befästa din ätt för évigt * 

och låta din tron bestå från släkte till släkte.” 

 

Han skall kalla mig så: Du min fáder, * 

min Gud och min frälsnings klíppa. 

Jag skall bevara min nåd åt honom i évighet, * 

mitt förbund med honom skall stå fást.” 
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4 SÖNDAGEN I ADVENT - C 

 

Vår glädjefulla väntan på Herrens ankomst närmar sig sitt slut. Idag 

firar vi adventstidens fjärde och sista söndag. Under dessa sista dagar 

leder oss Messias Moder – Maria på ett alldeles särskilt sätt. Tron och 

kärleken till nästan, leder henne genom bergen till Elisabets och 

Sakarias hem. Hon leds dit av den ännu ofödde Frälsaren. Han har 

också lett oss hit till denna kyrka (detta kapell), för att fira Eukaristi. 

Låt oss överlåta oss åt hans frälsande handlande i vårt liv.  

Låt honom fördjupa vår tro, upptända vår kärlek och förnya vårt liv.  

 

Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi skall kunna gå honom 

till mötes med rena hjärtan. 

 

Förbön 

 

I väntan på vår Frälsares födelse åkallar vi Guds barmhärtighet och ber: 

 

1. Att alla kristna må bli ett och att världen må tro på att Kristus blev 

 sänd till oss av Fadern, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att fred må råda i världen och att människor skall kunna leva i 

 broderlig  kärlek till varandra, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att Gud välsignar alla blivande mödrar, så att de utan oro kan föda 

 nya generationer till världen, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att vi själva skall bli stärkta i vår tro och tillsammans med Jesu 

 moder väntar  på Frälsarens födelse, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att du tar emot alla i ditt rike, även dem som sent kommit till tro,  

 ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, genom din son har du uppenbarat din kärlek till oss. Därför ber vi 

dig i Jesu Kristi namn, att du hör våra böner. Genom Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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4 söndagen i advent - år C 
 

Ps 80 (652) 

 
 
 

Lyssna, du Israels hérde, *  

du som tronar på keruberna, träd fram i gláns.  

Låt din makt vakna upp* 

och kom till vår frälsning.  

 

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, † 

skåda ned från himlen och sé på oss, * 

och ta dig an denna vínstock, 

den ranka din högra hand har plantérat, * 

den son du har fostrat åt díg. 

 

Håll din hand över mannen vid din högra sída, * 

den människoson som du har fostrat åt díg. 

Då skall vi inte vika ifrån dig. * 

Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. 
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MIDNATTSMÄSSAN – A 

 

Vi samlas vid midnatt för att återuppleva den händelse, som ägde rum 

i Betlehem för över tvåtusen år sedan. Ovanför Judéen vek mörkret 

för ljuset, Jesus Kristus hade blivit född, världens frälsare. Liksom 

herdarna skyndar vi med ett barns enkelhet och glädje för att möta 

Herren. Han föddes som människa, gråtande i en krubba.  

Låt oss inte glömma att han bringar oss nåd, hans födelse förebådar 

dagen för vår frälsning. I djup ödmjukhet och begrundan låt oss fira 

eukaristi i denna heliga natt. 

 

Förbön 

 

I denna natt har Gud kommit till vår jord. Låt oss i anden knäböja framför 

hans krubba och be: 

 

1. Att Betlehemstjärnas ljus må lysa upp varje  människohjärta,  

 ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att du måtte ta din boning i våra hem och bevara våra familjer i 

 kärlek och frid, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att enkelheten och fattigdomen i Betlehems stall skall skänka tröst 

 åt alla fattiga och övergivna människor, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att du må bo i allas våra hjärtan med din nåd och att ingen må 

 komma bort från dig, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att du må fylla alla hjärtan med din frid, så att  ömsesidig förståelse 

 skall råda i världen, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, Jesus Kristus! Genom Faderns vilja har du blivit människa. Genom 

ditt människoblivande ber vi dig, hjälp oss att leva vårt jordiska liv på ett 

sådant sätt, att vi må bli värdiga det himmelska. Du som lever och råder i 

evighet. Amen.  
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Julnattens mässa 
 

Ps 96 (663) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, † 

sjung till Herrens ära, alla länder, * 

sjung till Herrens ära, lova hans námn. 

 

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, † 

förkunna bland hedningarna hans ära, * 

bland alla folk hans únder. 

 

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, * 

havet brusa med allt vad det rymmer, 

 

marken och allt den bär må glädja sig, * 

alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kómmer, 

 

ty han kommer för att döma jórden: † 

han skall döma jordens krets med rättfärdighet * 

och folken i sin trófasthet. 
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MIDNATTSMÄSSAN - B 
 

„När djup tystnad behärskade allt och natten hade nått halvsvägs i 

sitt snabba lopp svingade sig ditt allsmäktiga ord från kungatronen i 

himlen ner till det land som skulle förödas, en hotfull krigare med din 

obönhörliga befallnings skarpa svärd”.  

I denna natt uppfylls dessa ord ännu en gång. Denna natt har fyllt 

tidens mått, den väntade natten, den stilla och heliga natten… Med en 

känsla av en tyst förtrollning – liksom herdarna, med härlighetens 

sång – liksom änglarna, står vi inför Gud, som blev människa för vår 

frälsnings skull. Herre ge oss en större tro, för att vi skall kunna tro 

och ana, att detta lilla och hjälplösa barn som ligger i krubban, är 

Guds Son av evighet, som har kommit, för att dö för oss.  
 

Förbön 
 

Låt oss tillbe Kristus, som utblottade sig själv, antog en tjänares gestalt och 

frestades i allt, liksom vi, fast utan synd. Med brinnande tro vänder vi oss 

till honom. 

 

1. När du trädde in i världen, började den nya tidsålder, som 

 profeterna förebådat. Låt din kyrka bli ung på nytt i varje ny tid.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Du som tagit på dig människans svaghet, bli ljuset för de blinda, 

 styrkan för de svaga och trösten för de bedrövade. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Du som föddes i fattigdom och ringhet, kom  och bli de fattigas 

 glädje. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Du som med din födelse på jorden ger löftet om evig glädje, lindra 

 de döendes vånda genom hoppet om en himmelsk födelse.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Du som steg ner till jorden för att leda alla till himlen, upptag våra 

 döda i din härlighets ljus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, du låter oss vart år på nytt med glädje vänta på den natt då Kristus 

föddes i världen. Låt oss med samma glädje ta emot honom som vår 

återlösare, så att vi trygga kan se honom komma till domen. Genom 

honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Julnattens mässa 
 

Ps 96 (663) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, † 

sjung till Herrens ära, alla länder, * 

sjung till Herrens ära, lova hans námn. 

 

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, † 

förkunna bland hedningarna hans ära, * 

bland alla folk hans únder. 

 

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, * 

havet brusa med allt vad det rymmer, 

 

marken och allt den bär må glädja sig, * 

alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kómmer, 

 

ty han kommer för att döma jórden: † 

han skall döma jordens krets med rättfärdighet * 

och folken i sin trófasthet. 
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MIDNATTSMÄSSAN - C 

 

Det är mitt i natten, den längsta natten under året. Mitt i denna natt 

hör vi en röst från himlen. Himlen böjer sig ner till jorden, som ger en 

underbar frukt. I denna natt liknar vi herdarna som lämnade allt och 

kom till Betlehem för att möta Ljuset som är född av Ljus. Herdarna 

såg det och trodde. Förstår vi att det som händer denna natt, är 

åtkomligt endast genom tron? Detta nyfödda barn är Gud. Han har 

kommit till världen för vår frälsnings skull.  

 

Förbön 

 

Låt oss be till Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som lät sig födas till 

världen i ett litet barns gestalt. 

 

1. Herre, när du trädde in i världen började den  nya tidsålder, som 

 profeterna förebådat. Låt din kyrka bli ung på nytt i varje tid.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du tog på dig vår mänskliga svaghet. Bli ljuset för de blinda, 

 styrkan för de svaga och trösten för de bedrövade. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du föddes i fattigdom och ringhet. Kom och bli  de fattigas glädje.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Himlens och jordens Konung, som lät änglarna  förkunna din fred, 

 gör oss nu till redskap för  den fred som världen inte kan ge.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du steg ned till jorden för att leda alla till himlen. Upptag våra döda 

 i din härlighets ljus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, varje år låter du oss på nytt med glädje vänta på den natt då Kristus 

föddes till världen. Låt oss med glädje ta emot honom i våra hjärtan. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Julnattens mässa 
 

Ps 96 (663) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, † 

sjung till Herrens ära, alla länder, * 

sjung till Herrens ära, lova hans námn. 

 

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, † 

förkunna bland hedningarna hans ära, * 

bland alla folk hans únder. 

 

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, * 

havet brusa med allt vad det rymmer, 

 

marken och allt den bär må glädja sig, * 

alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kómmer, 

 

ty han kommer för att döma jórden: † 

han skall döma jordens krets med rättfärdighet * 

och folken i sin trófasthet. 
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Julottans mässa 
 

Ps 97 (664) 

 
 

Herren är nu kónung. †  

Därför må jorden fröjda sig *  

och alla havsländerna glädja sig.  

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, * 

och alla folk ser hans ära. 

 

Ljus har gått upp för den rättfärdige * 

och för de rättsinniga glädje. 

Gläd er, ni rättfärdiga, i Hérren, * 

och prisa hans heliga námn. 
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JULDAGEN - A 

 

Vid midnatt hörde vi den glada nyheten att, ”över dem som bor i 

mörkrets land strålar ljuset fram.” I anden vandrar vi nu till det land, 

i vilket invånarna först fick lyckan att få se frälsaren, Guds son 

kommen till jorden som människa. Vi står i födelsens stall under 

stjärnan som - enligt kristen tradition – visar platsen för denna stora 

händelse. Men vi vet, att Kristus kommer också nu, han är med oss i 

denna heliga liturgi, som firas till minnet av hans liv och hans död och 

uppståndelse. 

 

Förbön 

 

Idag talar Gud till oss genom sin son. Han för vår talan inför Fadern, och 

därför vågar vi, genom honom, frambära våra böner. 

 

1. Herre, när din son kom till världen, fick hela jorden se frälsningen. 

 Låt din kyrka, utan att förtröttas, förkunna det glada budskapet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Herre, din son skänkte världen frid. Ge fred åt det Heliga Landet, 

 så att de platser som helgats genom Jesu födelse och liv, inte längre 

 blir skådeplats för krig och förstörelse. Vi ber dig:   

 Herre, hör vår bön. 

3. Herre, profeterna förutspådde, att ett ljus skulle gå upp över dem 

 som lever i mörker. Låt fredens och frihetens stjärna gå upp över 

 alla som är förtryckta. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Herre, det fanns ingen plats för din son i härbärget, natten då han 

 skulle födas. Vi anförtror åt dig alla hemlösa, hungrande och alla 

 som blivit berövade sitt hemland. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. Herre, ditt eviga ord tog sin boning bland oss. Må Kristus, 

 närvarande i denna heliga eukaristi, lära oss att ständigt växa till i 

 nåd och helighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, du har älskat oss så mycket, att du sände oss din son. Hör 

genom honom våra böner och välsigna alla dem, som vi ber för. Genom 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Juldagens mässa 
 

Ps 98 (665) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 

Prisa Herren med hárpa, * 

med harpa och med lóvsång. 

Höj jubel med trumpeter och basúner * 

inför Herren, kónungen. 
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JULDAGEN - B 

 

Fulla av glädje över uppenbarelsen av Guds nåd och godhet, skyndar 

vi i dag tillsammans med herdarna till den plats, där Jesus blivit född. 

Vi välsignar Betlehems jord, där Ordet har uppenbarats för världen, 

där brödet som ger världen liv har stigit ned till jorden. Låt oss 

betrakta det - med varma och öppna hjärtan, fulla av tacksamhet, låt 

oss mätta oss av dess närvaro, så att vi, liksom herdarna skall kunna 

återvända med beundran och lovsjunga Gud för allt vad vi här har 

fått höra och se med våra tros ögon.  

 

Förbön 

 

I Kristus har Gud visat oss sin omsorg om människosläktet. Uppmuntrade 

av denna stora kärleksgåva, att Gud antog mänsklig gestalt, vill vi be för 

alla människor. 

 

1. Skänk alla världens nationer din frid och välsignelse, så att de 

 brukar jorden i enlighet med din vilja. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Var för våra hemländer ljuset på deras väg mot framtiden, bevara 

 dem för krig och ge dem styrka att övervinna alla svårigheter.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Led alla barn och ungdomar på trons väg och lär dem inse att det 

 goda är starkare än det onda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Låt de ensamma, de övergivna och de som idag måste vistas långt 

 från sina familjer känna glädje över att du finns mitt ibland dem.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Låt oss, som här tackar för din sons männniskoblivande, genom 

 vårt liv, vittna om att vi är Guds barn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Vi ärar dig, o Gud, i det nyfödda barnet, Jesus Kristus, din enfödde son. 

Hör genom honom våra böner. Han som med dig lever och råder från 

evighet till evighet. Amen. 
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Juldagens mässa 
 

Ps 98 (665) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 

Prisa Herren med hárpa, * 

med harpa och med lóvsång. 

Höj jubel med trumpeter och basúner * 

inför Herren, kónungen. 
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JULDAGEN - C 

 

Vi går i den riktning som herdarna har visat oss, till Betlehem, för att 

där ge hyllning åt Guds nyfödde Son. Men Betlehem - på hebreiska 

„Brödhuset ”- är här, därför att denna heliga plats där vi är 

församlade, är ett Brödhus för oss. Vi betraktar Jesus med våra tros 

ögon. Det är vår Gud och Herre som har fötts för vår frälsnings skull. 

Idag får vi delta i detta mysterium på nytt.  

 

Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss bekänna att vi är omslutna 

av syndens mörker.  

 

Förbön 

I dessa yttersta tider, talar Gud till oss genom sin son. 

 Jesus Kristus är vår förespråkare hos Fadern och därför vågar vi be: 

 

1. Herre, genom din sons födelse till världen kom frälsningen till alla 

 folk. Låt din kyrka utan att förtröttas predika evangeliet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, din son skänkte världen frid. Ge fred åt det Heliga Landet, 

 så att de platser som helgats genom Kristi födelse och liv, inte längre 

 blir skådeplats för krig och förstörelse. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, profeterna förkunnade att ett ljus skulle stråla fram över 

 dem som bor i mörkrets land. Låt frihetens stjärna lysa över alla 

 som lider under fientligt ok. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, natten då din son skulle födas fanns det inte plats för honom 

 i härbärget. Se till alla hemlösa och alla dem som saknar mat för 

 dagen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, ditt eviga Ord tog sin boning bland oss. Må Kristus med sin 

 närvaro i eukaristin göra så att vi oavbrutet växer till i tron.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud vår Fader, du har älskat oss så mycket att du har sänt oss din son. Hör 

våra böner och välsigna alla människor som vi anförtror åt dig. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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Juldagens mässa 
 

Ps 98 (665) 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 

Prisa Herren med hárpa, * 

med harpa och med lóvsång. 

Höj jubel med trumpeter och basúner * 

inför Herren, kónungen. 
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ANNANDAG JUL – A 

 

I glädje fortsätter vi firandet av vår Herres födelse, men idag minns vi 

också en Kristi vittnes martyrdöd, Stefanos. Han som var först att dö 

för sin Mästare och som påbörjade den långa processionen av dem, 

som skulle komma att gå i hans fotspår och med sitt eget blod helga 

Kyrkans begynnelse. De första kristna samlades i bön, och firade 

eukaristi på martyrernas gravar. Idag minns vi detta martyrium, vi 

firar eukaristi och ber om de heligas förbön, vilka för oss är exempel 

på trofasthet intill slutet.  

 

Förbön 

 

På den helige Stefanos förbön ber vi till Gud, som ger styrka i svagheten 

och kommer de behövande till hjälp. 

 

1. Herre, du är klippan, på vilken din kyrka står. Stärk alla kristna 

 med din kraft, så att de blir trogna vittnen för din sanning.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, du skänker en frid som världen inte kan ge. Inge folken vilja 

 till enighet och fred. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, du är de lidandes styrka. Var hos dem som måste lida för 

 Jesu namns skull. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, du är den eviga lönen för alla som bekänner sig till dig. Styrk 

 de döende så att de, liksom Stefanos, med tillit kan överlämna sin 

 själ i dina händer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, du är ljuset på vår väg. Lär oss att förlåta dem som gjort oss 

 ont, och att be för dem alla. Vi ber  dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, den helige Stefanos var den förste som gav sitt liv för din son. 

Lyssna till våra böner för hans förtjänsters skull. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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26 december - Sankt Stefanos 
 

Ps 31 (628) 

 
 
 

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning. 

Ty du är mitt bergfäste och min bórg, * 

och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. 

 

I dina händer lämnar jag min ánde, * 

du befriar mig, Herre, du sanne Gúd. 

Jag vill jubla och vara glad över din nåd. 

ty du såg till mitt lídande. 

 

rädda mig från mina fienders hánd * 

och från mina förföljare. 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 

hjälp mig i din nåd. 
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ANNANDAG JUL – B 

 

Med blodets egen färg, firar vi dagens liturgi och minns den förste 

martyren - Stefanos. Denna fest är en trosbekännelse till det eviga 

livet, som Kristus förvärvade åt oss. Den påminner oss också om 

nödvändigheten av ett deltagande i Kristi lidandes kalk; han som gick 

in i sin härlighet genom lidande och död. Den helige Stefanos, trons 

vittne, skall vara en uppmuntran för oss till ett liv i sanningen, och till 

en modig bekännelse av tron. Den heliga Anden, som ledde den 

modige martyren, skall fylla också oss, för att vi i alla motgångar skall 

kunna hålla ut till slutet och förbli trogna Kristi lära. 

 

Förbön 

Vårt öde ligger i Guds händer. Han hjälper och upphöjer dem som åkallar 

hans namn. Åt hans godhet anbefaller vi hela kyrkan, världen och oss 

själva. 

 

1. Kyrkan är en gemenskap som består av hjärtan fyllda av tro och 

 kärlek. Må alla svårigheter och lidanden som hon utstår för Kristi 

 skull, allt mer stärka och förena dem som tror på honom.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Hat förstör och bedrövar Kristi ande. Må de som för krig och lever i 

 osämja förlåta och leva i fred med varandra. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

3. Den helige Ande är kyrkans ande. Må de som blivit satta till herdar 

 över Guds folk vara öppna för hans verkan, ty Anden leder Guds 

 folk genom dem. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Sanning som stenas till döds återuppstår. Må de som offrat sina liv 

 för sin övertygelses skull, och de som dödats för att de velat följa sitt 

 samvetes röst, återfinnas bland de frälstas skara. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. ”Din skatt är där ditt hjärta är.” Må vi genom den helige Stefanos 

 exempel älska, förlåta och dö som han. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, var för oss en skyddande klippa, som räddar oss. Vi lägger kyrkans 

och världens öden i dina händer, fulla av tillit att du hör våra böner. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
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26 december - Sankt Stefanos 
 

Ps 31 (628) 

 
 
 

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning. 

Ty du är mitt bergfäste och min bórg, * 

och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. 

 

I dina händer lämnar jag min ánde, * 

du befriar mig, Herre, du sanne Gúd. 

Jag vill jubla och vara glad över din nåd. 

ty du såg till mitt lídande. 

 

rädda mig från mina fienders hánd * 

och från mina förföljare. 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 

hjälp mig i din nåd. 
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ANNANDAG JUL – C 

 

I går värdigades vår Konung iklädd köttets mantel, träda fram ur det 

jungfruliga skötets kammare och besöka världen; i dag gick soldaten 

ut ur kroppens hydda och vandrade som segrare vidare till himlen.” 

”Samma kärlek som överlämnade Kristus från himlen till jorden, lyfte 

Stefanos upp från jorden till himlen. Samma kärlek som först visade 

sig i Konungen, strålade sedan fram i soldaten.” Den helige Stefanos 

är den förste, som dör likt Kristus, bedjande för sina förföljare. Med 

kärlekens kraft besegrar han hatet.  

 

För att värdigt kunna delta i Jesu lidandes, döds och uppståndelses 

mysterium, ber vi om förlåtelse för våra synder.  

Jag bekänner…  

Förbön 

 

Säkra på den helige Stefanos förböner vänder vi oss till Gud som ger de 

svaga kraft och kommer de behövande till hjälp. 

 

1. Du, som beskyddar din kyrka, ge alla kristna din kraft, så att de för 

 världen blir trogna vittnen för din sanning. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du, som skänker en frid som världen inte kan ge, inge viljan till 

 försoning åt dem som strider. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du, som föddes när tiden var inne, visa dig också för dem som ännu 

 inte fått veta att du har kommit. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du, som är den eviga belöningen för dem, som bekänner sig till dig, 

 styrk de döende, så att de, likt Stefanos, med förtröstan kan 

 överlämna sin ande i dina händer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du som är ljuset på vår väg, lär oss att förlåta vår nästa och att be 

 för dem som handlat illa mot oss. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, må den förste martyren Stefanos förtjänster vara oss till hjälp och 

stöd. Hör oss på hans förbön, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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26 december - Sankt Stefanos 
 

Ps 31 (628) 

 
 
 

Var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning. 

Ty du är mitt bergfäste och min bórg, * 

och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. 

 

I dina händer lämnar jag min ánde, * 

du befriar mig, Herre, du sanne Gúd. 

Jag vill jubla och vara glad över din nåd. 

ty du såg till mitt lídande. 

 

rädda mig från mina fienders hánd * 

och från mina förföljare. 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 

hjälp mig i din nåd. 
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DEN HELIGA FAMILJEN – A 

 

Guds son blev människa för vår frälsnings skull. Liksom vi alla, 

tillhörde Han också en mänsklig familj; för Jesu del var det Josef, 

snickaren från Nasarets familj. I denna familj levde han ett fördolt liv, 

arbetade med människohänder, tänkte med ett människosinne, 

handlade genom en mänsklig vilja och älskade med ett 

människohjärta. När vi i dagens liturgi firar den Heliga familjen, låt 

oss anbefalla alla våra familjer åt Gud.  

Förbön 

 

Genom vår Herre, Jesus Kristus, som levde här på jorden i en mänsklig 

familj, och som idag för vår talan i himlen, ber vi till Gud, vår Fader. 

 

1. För hela den mänskliga familjen, att den väl brukar jorden och allt 

 mer arbetar för det som gagnar freden, ber vi till Herren:  

 Herre hör vår bön.  

 

2. För vårt jordiska hemland, att det blir ett gemensamt hem för alla 

 sina invånare, utan hänsyn till ras, språk eller religion,  

 ber vi till Herren:  

 Herre hör vår bön. 

 

3. För alla hemlösa familjer, för dem som saknar livets nödtorft på 

 grund av orättvisa, att de finner den hjälp de behöver,  

 ber vi till Herren:  

 Herre hör vår bön. 

 

4. För dem som avlidit under det gångna året, att Gud tar emot dem i 

 sitt rike, ber vi till Herren:  

 Herre hör vår bön. 

 

5. För oss som är församlade här, att våra familjer från dag till dag 

 växer till i tro, kärlek och goda gärningar, ber vi till Herren:  

 Herre hör vår bön. 

 

Var hos oss Herre. Skänk oss din nåd och hör våra böner. Genom Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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Den heliga familjen - A  
 

Ps 128 (683) 

 
 
Salig den som fruktar Hérren * 

och vandrar på hans vägar. 

Av dina händers möda får du njuta frúkten. * 

Salig du! Ja, det skall gå dig väl. 

 

Lik en vinstock som bär frúkt * 

är hustrun därinne i ditt hús, 

lika plantor av olívträd * 

är barnen kring ditt bórd. 

 

Så välsignas den mán * 

som fruktar Hérren. 

Herren välsigne dig från Síon. † 

Må du få se Jerusalems välgång * 

i alla dina dágar, 
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DEN HELIGA FAMILJEN - B 

 

Kyrkans liturgi leder oss idag in i tystnaden i huset i Nasaret och in i 

Jesu, Marias och Josefs livsgemenskap. Den visar en förebild för oss, 

av en familj full av kärlek och gudsfruktan. I den växte Jesus upp, och 

fylldes av vishet och andens kraft. Låt den heliga familjen bli en 

inspiration för ett genuint kristet liv i våra familjer. Låt oss be om 

detta när vi gläder oss över Kristi närvaro ibland oss. 

 

Förbön 

 

Vi vet att vi är svaga människor. Trots vår svaghet, vår obeständighet och 

vår otrohet vågar vi be till Gud för hela den mänskliga familjen. 

 

1. För alla människor, som blivit skapade till Guds  avbild, att de må 

 leva i broderlig kärlek till varandra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna familjer, kyrkans hopp, att de förblir  trogna Kristi 

 evangelium, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För föräldrar och faddrar, att de med sina liv visar  barnen äktheten 

 i de förpliktelser som de tog på sig vid barnens dop,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som möter oförståelse i sin familj och i sitt äktenskap, att 

 de hittar tillbaka till ett familjeliv i frid och samförstånd,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För vår församling, att varje möte med Kristus uppfyller oss med 

 vishet och kraft, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, välsigna oss och ena oss i kärleken till varandra, så att vi alltid kan 

glädjas över dina rika gåvor. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Den heliga familjen - B  
 

Ps 105 (669) 

 
 
Tacka Herren, åkalla hans námn, * 

gör hans gärningar kända bland fólken. 

Sjung och spela till hans ära, * 

förkunna alla hans únder. 

 

Var stolta över hans heliga námn, * 

må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. 

Fråga efter Herren och hans mákt, * 

sök hans ansikte ständigt. 

 

Tänk på de underbara gärningar han gjórt, * 

på hans under och hans dómar, 

ni Abrahams, hans tjänares, ätt, * 

ni Jakobs barn, det folk som han har útvalt. 

 

Han tänker evigt på sitt förbúnd, * 

intill tusen släkten på det han stádgat, 

det förbund han slöt med Ábraham * 

och sin ed till Ísak. 
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DEN HELIGA FAMILJEN - C 
 

Kristus - liksom varje människa - kom till världen i en familj, in i en 

atmosfär av kärlek och omsorg och som ingenting annat kan ersätta. 

„Hemmet i Nasaret är en skola. Det är där Kristi liv börjar visa sig. 

Här är evangeliets skola. Här lär vi oss först att se, höra, meditera 

över och förstå den djupa och hemliga kraften i den enkla, ödmjuka 

och sköna uppenbarelsen av Guds Son. Här lär vi oss – kanske 

omedvetet – att efterlikna Honom… Låt hemmet i Nasaret lära oss 

vad familjen är, dess kärleksgemenskap, dess stränga och raka 

skönhet, dess heliga och oskiljaktiga karaktär. Låt oss lära oss av 

hemmet i Nasaret, att familjeuppfostran är dyrbar och oersättlig, att 

den sociala sfären har den allra främsta och enastående betydelsen i 

den.” (Påven Paulus VI). 
 

Låt oss bekänna inför Gud, att vi är syndare, och be honom om 

barmhärtighet, så att vi värdigt skall kunna fira detta heliga offer. 

 

Förbön 
 

Jesus Kristus som levde i en mänsklig familj här på jorden, är nu vår 

förespråkare i himlen. Därför vågar vi be till Fadern: 
 

1. Du, Herre över levande och döda, som underordnade dig Josef och 

 Maria, lär oss vördnad och lydnad mot dem som har uppdraget att 

 leda oss. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Du, som älskade dina föräldrar och älskades av dem, lär våra 

 familjer sann kärlek och ömsesidig aktning.Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Du, som främst av allt sökte din himmelske Faders  vilja, gör våra 

 hem till tempel åt honom. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Du, som återfanns i Faderns hus av dina oroliga föräldrar, lär oss 

 att först söka Guds rike och dess rättfärdighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Du, som upptagit Maria och Josef till din härlighet, låt våra döda 

 ingå i den stora himmelska familjen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, stanna hos oss. Skänk oss din nåd och hör våra böner. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Den heliga familjen - C  
 

Ps 84 (654) 

 
 
 

Hur ljuvlig är inte din bóning, * 

Herre Sébaot! 

Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, * 

min själ och min kropp jublar mot levande Gúd. 

 

Saliga de som bor i ditt hús, * 

de lovar dig ständigt. 

Saliga de människor som finner sin kraft i díg, * 

de som vill vandra till ditt hús. 

 

Herre Gud Sebaot, hör min bön, * 

lyssna, du Jakobs Gúd. 

Gud, se till vår sköld, * 

akta på din smordes ánsikte. 
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GUDS MODER MARIA – 1 JANUARI - A 

 

På den åttonde dagen efter Kristi födelse, i början av det nya 

astronomiska året, betraktar vi henne, som har bringat Frälsaren till 

jorden, Jesu moder, som böjer sig över krubban, lyssnar på, för henne 

ofattbara händelser, som lyder Guds ords inspiration. Låt oss be till 

Gud, att vi – efter hennes exempel – skall kunna känna igen nådens 

tid.  

 

Förbön 

 

Vi åkallar Guds moder, hon som är välsignad bland alla kvinnor, för att 

tillsammans med henne be till Gud vår Fader och alla gåvors givare. 

 

1. För hela mänskligheten, att man under det kommande året må få 

 uppleva fred där krig råder och där oskyldiga förlorar sina liv,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

 

2. För vår påve, som är hela kyrkans herde, att hans arbete bidrar till 

 att de kristna kan enas vid ett och s amma nattvardsbord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.   

 

3. För det Gamla förbundets folk, vår frälsare Jesu eget folk, att de 

 skall glädja sig åt Guds välsignelse och fortsätta vittna om hans 

 namn, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.   

 

4. För dem som inte har fått uppleva det nya året, att de hos Gud må 

 glädjas åt den frid och det ljus som aldrig slocknar,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.   

 

5. För oss själva, att vi i likhet med Maria, gömmer  Guds ord i våra 

 hjärtan och lever av hans ord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.   

 

Gud, förbarma dig över oss och visa oss ditt heliga ansikte. Hör våra böner 

och låt oss glädjas åt din frid. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 januari - Guds heliga Moder Marias högtid 
 

Ps 67 (646) 

 
 

 
 
Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 

må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 

så att man på jorden lär känna hans väg, * 

bland alla hedningar hans frälsning. 

 

Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 

ty du dömer folken rätt, * 

och du leder folkslagen på jórden. 

Folken, o Gud, skall tácka dig, * 

alla folk skall tácka dig. 

 

Må Gud välsígna oss * 

och alla jordens ändar frúkta honom. 
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GUDS MODER MARIA – 1 JANUARI - B 

 

En ny tid, ett nytt liv och hopp, tränger igenom den första dagen av 

det nya året. Vi står vid dess begynnelse med förtroende till Guds 

barmhärtighet och nåd – den Gud som är början och slutet till allt. 

Maria, Guds moder är skyddspatronen för böndagen för fred i 

världen. Låt henne, som är fredens drottning och moder till dem som 

stiftar fred, hjälpa oss genom sitt beskydd, så att vi kan bli verktyg för 

Kristi frid. 

 

Förbön 

 

Gud är vår sköld och vår säkra hjälp i alla våra svårigheter. Vi åkallar hans 

heliga namn och ber. 

 

1. Herre, du som fanns innan jorden skapades, bevara alla världens 

 nationer, stärk dem i godhet och lär dem känna den sanna visheten, 

 som är Jesus Kristus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du är människans glädje alltifrån hennes ungdom. Led alla 

 ungdomar på raka stigar, hjälp dem att tro på det godas seger och 

 lär dem att älska dig, den eviga sanningen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Genom Kristi kors har du stiftat fred mellan himlen och jorden. 

 Ingjut viljan till försoning i alla stridande hjärtan. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du skänkte Maria moderskapets gåva. Lär kvinnorna att vörda sin 

 kallelse som mor och alltid värna om de ofödda liven. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du förblir trogen dina löften intill slutet. Låt också oss vara trogna 

 mot dig, dina bud och det evangelium som Jesus Kristus har 

 förkunnat för oss. Vi ber dig: Herre, hör vår bön. 

 

Gud, i dina händer anbefaller vi kyrkan och hela den mänskliga familjen. 

Var vårt hopp i vår rädsla inför morgondagen och i syndens mörker. 

Genom Kristus vår Herre. Amen. 
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1 januari - Guds heliga Moder Marias högtid 
 

Ps 67 (646) 

 
 

 
 
Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 

må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 

så att man på jorden lär känna hans väg, * 

bland alla hedningar hans frälsning. 

 

Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 

ty du dömer folken rätt, * 

och du leder folkslagen på jórden. 

Folken, o Gud, skall tácka dig, * 

alla folk skall tácka dig. 

 

Må Gud välsígna oss * 

och alla jordens ändar frúkta honom. 
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GUDS MODER MARIA – 1 JANUARI – C 

 

I dag är det oktavdagen, det vill säga, den åttonde dagen efter Jesu 

Kristi födelse. Dagen är helgad åt Maria, Guds Moder. Under Marias 

ledning vill vi börja detta nya Herrens år, en ny etapp i vårt liv. Maria 

visar oss - liksom för herdarna i Betlehem - Jesus – hennes livsfrukt - 

källan till Guds välsignelse och frid. Åt Fredens Drottning anbefaller 

vi hela mänsklighetens öde, alldeles särskilt i dag, när vi firar 

böndagen för fred i världen. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi med rena hjärtan skall kunna fira 

denna eukaristi. 

 

Förbön 

 

Låt oss be Guds moder Maria om hennes förbön inför Herren, vår Fader, 

som är alla goda gåvors givare. 

 

1. Du lät Maria uppleva moderskapets glädje. Ge föräldrarna glädje 

 över sina barn och förundran över skapelsens under. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du fredens Konung, vars rike är rättfärdighet och frid, lär oss att 

 alltid sträva efter det som gagnar freden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du kom för att samla Guds skingrade barn till ett heligt folk. 

 Försona folken och ena din mänsklighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du föddes i en mänsklig familj. Stärk banden mellan man och 

 hustru, mellan föräldrar och deras barn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du ville födas in i den mänskliga historien. Låt våra avlidna födas in 

 i evigheten. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, förbarma dig över oss och var oss nådig. Hör våra böner och ge oss 

din frid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 januari - Guds heliga Moder Marias högtid 
 

Ps 67 (646) 

 
 

 
 
Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 

må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 

så att man på jorden lär känna hans väg, * 

bland alla hedningar hans frälsning. 

 

Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 

ty du dömer folken rätt, * 

och du leder folkslagen på jórden. 

Folken, o Gud, skall tácka dig, * 

alla folk skall tácka dig. 

 

Må Gud välsígna oss * 

och alla jordens ändar frúkta honom. 
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2 SÖNDAGEN EFTER JUL – A 

 

„Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat 

oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i 

himmelen (Ef 1.3). Med dessa ord hämtade ur brevet till Efesierna 

prisar vi Gud idag. Gud har fyllt oss med sin välsignelse - Jesus 

Kristus är den största kärleksgåvan till oss från Fadern. Född till 

jorden bjuder han oss till Faderns hus, där vårt sanna hem finns. Nu, 

kommer han i sitt Ord, förkunnad i Kyrkan, och i brödets och vinets 

gestalt, i vilka hans kropp utgiven för oss och hans blod utgjutet för 

våra synder är fördolda.  

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus vågar vi be till Fadern om allt det som vi behöver. 

 

1. För kyrkans herdar, att de troget vakar över trons skatt, som har 

 anförtrotts åt dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som styr länder och stater, att de inte försvårar utövandet 

 av tron för invånarna i sina länder, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som är fysiskt eller psykiskt sjuka, att Gud skänker dem 

 styrka och hjärtats ro, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla kristna familjer i våra hemländer, att de  alltid skall leva 

 enligt evangeliet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här vid firandet av eukaristin, att vi villigt läser 

 den heliga Skrift och ärligt begrundar vad Gud har uppenbarat för 

 oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du sände din son till världen, honom som är Ordet den eviga 

visheten, för att han skulle frälsa oss genom sin födelse, sitt liv, sin död 

och uppståndelse. Hör de böner som vi frambär här i tro på hans lära. Han 

som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen. 
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Andra söndagen efter jul 
 

Ps 147 (694) 

 

 
 
Jerusalem, prisa Hérren, * 

Sion, lova din Gúd. 

Han har gjort bommarna för dina portar fásta * 

och välsignat dina barn därínne. 

 

Han skaffar dina gränser fréd, * 

han mättar dig med bästa véte. 

Han sänder ut sitt ord över jórden, * 

hans befallning skyndar iväg med hást. 

 

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, * 

för Israel sina stadgar och búd. 

Så har han inte gjort för något annat fólk, * 

hans bud, dem känner de ínte. 
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2 SÖNDAGEN EFTER JUL – B 

 

Jublande över Herrens ankomst till jorden, lovsjunger Kyrkan, Guds 

Vishet. Han som kommer i ett litet barns gestalt, är Guds son av 

evighet, Visheten, som har skapat allt. Låt vårt möte med Kristus 

idag, ge oss vishetens ande så att vi skall kunna lära känna Honom 

själv, att den skall upplysa våra hjärtans ögon så att vi skall kunna 

återupptäcka, vilka vi är i Kristus.  

Låt oss be Gud, som är rik på barmhärtighet, om förbarmande. Låt oss 

bekänna våra synder och svagheter, så att vi värdigt skall kunna stå inför 

Herren och tjäna honom. 

Förbön 
 

Styrkta av Guds ord och säkra på hans faderliga omsorg och kärlek, 

frambär vi nu våra ödmjuka böner till honom. 

 

1. För Guds heliga kyrka, att hon lever av evangeliet och alltid 

 vandrar i Herrens ljus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de nyligen döpta, att de blir starka i sin tro och  alltid öppna för 

 den helige Andes verk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra barn och ungdomar, att de i sökandet efter livets mening 

 lär sig förstå att Gud har kallat människan till gemenskap med 

 honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de sjuka och lidande, att Kristi födelse i enkelhet, då han kom 

 till denna världens minsta, blir för dem till tröst och styrka i stunder 

 av tvivel och förtvivlan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För vår gemenskap, som här firar den heliga eukaristin, att Guds 

 ord, som vi lyssnar till idag, blir levande i var och en av oss,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Vi välsignar dig, Gud, alla människors Fader, som låter oss lära känna dig 

i din son, Jesus Kristus. Hör våra böner och skänk oss din nåd. Genom 

honom, som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen. 
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Andra söndagen efter jul 
 

Ps 147 (694) 

 

 
 
Jerusalem, prisa Hérren, * 

Sion, lova din Gúd. 

Han har gjort bommarna för dina portar fásta * 

och välsignat dina barn därínne. 

 

Han skaffar dina gränser fréd, * 

han mättar dig med bästa véte. 

Han sänder ut sitt ord över jórden, * 

hans befallning skyndar iväg med hást. 

 

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, * 

för Israel sina stadgar och búd. 

Så har han inte gjort för något annat fólk, * 

hans bud, dem känner de ínte. 
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2 SÖNDAGEN EFTER JUL – C 

 

Vi instämmer i den helige Paulus bön: „…att vår herre Jesu Kristi 

Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens 

ande… Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har 

kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss…”. Visheten av 

evighet kommer ner till oss, men kommer den finna en boning bland 

oss?  

 

Låt oss bönfalla Gud om barmhärtighet, låt oss bekänna våra synder och 

svagheter, så att vi värdigt skall kunna motta hans Ord och fira det 

allraheligaste Mässoffret.  

 

Förbön 

 

Gud vår Fader har kallat alla människor till frälsningen genom Jesus 

Kristus. Låt oss be att alla finner den sanna visheten. 

 

1. För alla människor, att de må bli heliga och rena inför Guds 

 ansikte, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För Kristi kyrka, att hon lever av visheten i Guds bud, 

  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som vandrar i mörkret, att de öppnar sig för evangeliets 

 frälsande verkan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som förföljs för sin tros skull, att de modigt  skall stå fast 

 vid sin övertygelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att Kristi kors blir för oss vishetens och segerns 

 tecken, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud vår Fader, du har utvalt oss åt dig innan världen skapades. Hör våra 

böner och led alla människor till ljuset i din härlighet. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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Andra söndagen efter jul 
 

Ps 147 (694) 

 

 
 
Jerusalem, prisa Hérren, * 

Sion, lova din Gúd. 

Han har gjort bommarna för dina portar fásta * 

och välsignat dina barn därínne. 

 

Han skaffar dina gränser fréd, * 

han mättar dig med bästa véte. 

Han sänder ut sitt ord över jórden, * 

hans befallning skyndar iväg med hást. 

 

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, * 

för Israel sina stadgar och búd. 

Så har han inte gjort för något annat fólk, * 

hans bud, dem känner de ínte. 

 



64 

TRETTONDAG JUL – A 

 

I dag firar vi åminnelsen av den första uppenbarelsen av Jesus för 

hednafolken. Redan som spädbarn drar Jesus till sig folk och 

nationer, vilka en gång kommer att församlas i hans Kyrka. De 

representeras av de vise männen från Österlandet, vilka i en mystisk 

stjärnas tecken förstod budskapet om det sanna Ljuset som lyser över 

varje människa.  

När vi samlas i firandet av eukaristin, låt oss tillbedja Herren i djup 

ödmjukhet. Låt oss be honom att han skall föra oss till den fest som 

han har berett för alla nationer i himlen.  

Förbön 

 

Vi ber till Gud som har uppenbarat sig för oss i sin son. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon samlar alla sina  förskingrade barn, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla missionärer, att Guds ord, som de sår ut bland folken, ger 

 riklig skörd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de styrande i våra hemländer, att de alltid skall  ha sina 

 länders invånares bästa för ögonen vid varje  beslutsfattning,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För människor som söker efter sanningen, att Gud upplyser deras 

 sinnen och leder dem fram till det rätta målet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi alltid följer trons ljus och låter oss 

 ledas fram till den eviga glädjen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du ledde de vise männen fram till din son, som kallade sig själv 

sanningen. Hör våra böner och upplys oss med din nåds ljus. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 januari - Epifania - Herrens uppenbarelse 
 

Ps 72 (650) 

 
 

Gud, ge konungen din dómsrätt, * 

kungasonen din rättfärdighet. 

Må han rättrådigt döma ditt fólk * 

och ge dina betryckta deras rätt. 

 

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra * 

och freden råda tills ingen måne mer fínns. 

Han skall härska från hav till háv, * 

från floden intill jordens gränser. 

 

Kungarna från Tarshish och kustländerna 

skall komma med skänker, * 

kungarna av Saba och Seba frambära gåvor. 

Alla kungar måste falla ned för hans fötter, * 

alla folk måste tjäna honom. 

 

Ty han skall rädda den fattige som rópar, * 

den betryckte och den som ingen hjälper. 

Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, * 

de fattigas liv skall han rädda. 
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TRETTONDAG JUL – B 

 

Hur ofattbara för oss är inte dina tankar, o Gud, hur omätbart är inte 

deras djup! – kan alla folk upprepa i dag i strålande jubel över Guds 

härlighet som lyser över världen. Vi gläder oss över att vi alla har 

tillträde till Fadern i Kristus. Denna tro lyser vår väg till honom och 

markerar mötesplatsen.  

Låt oss tillsammans med de Vise männen från Österlandet tillbe 

Herren. Låt oss öppna våra hjärtan och låt oss offra oss själva. Gud 

föraktar inte ödmjuka och ångerfulla hjärtan.  

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, överstepräst, konung och offerlamm, vill vi ära Gud 

och be till honom för hela mänskligheten. 

 

1. Folken skall vandra mot ditt ljus. Låt oss be för Kyrkans mission, att 

 det glada budskapet blir ett hopp för alla människor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Res dig, stråla i ljus! ditt ljus är här. Låt oss be för alla världens 

 nationer, att de får utvecklas i fred och respekt för de mänskliga 

 rättigheterna, och leva enligt sitt samvete. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herren rädda de arma och svaga.Låt oss be för dem som lider nöd 

 och upplever olika svårigheter, att de får hjälp från sina rikare 

 medmänniskor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Jesus hade fötts i Betlehem på kung Herodes tid. Låt oss be för 

 barnen som är världens hopp, att de styrande beskyddar det ofödda 

 livet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Vi har sett hans stjärna. Låt oss be för oss själva, att vi liksom de vise 

 männen, utan att förtröttas söker efter de tecken, som leder oss till 

 mötet med Herren, och att vår tro aldrig försvagas. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, tag emot våra hjärtans tacksamhet för din nåds rikedom, och var för 

oss svaret på vår bön. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 januari - Epifania - Herrens uppenbarelse 
 

Ps 72 (650) 

 
 

Gud, ge konungen din dómsrätt, * 

kungasonen din rättfärdighet. 

Må han rättrådigt döma ditt fólk * 

och ge dina betryckta deras rätt. 

 

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra * 

och freden råda tills ingen måne mer fínns. 

Han skall härska från hav till háv, * 

från floden intill jordens gränser. 

 

Kungarna från Tarshish och kustländerna 

skall komma med skänker, * 

kungarna av Saba och Seba frambära gåvor. 

Alla kungar måste falla ned för hans fötter, * 

alla folk måste tjäna honom. 

 

Ty han skall rädda den fattige som rópar, * 

den betryckte och den som ingen hjälper. 

Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, * 

de fattigas liv skall han rädda. 
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TRETTONDAG JUL – C 

 

”Den barmhärtige Guden har enligt sitt urålderliga beslut i sin försyn 

insatt Kristus som frälsning för alla nationer… Den välsignade 

patriarken Abraham blev lovad en oräknelig avkomma… födda av 

levande tro…, Låt alla folk, i de vise männen från Österlandet 

tillbedja världens Skapare… Efter att ha fått lära känna Guds nåds 

hemlighet, låt oss med glada hjärtan fira den dag då hedningarna 

kallades, vår tros begynnelse” (Leo den Store).  

 

Låt oss bekänna inför Gud våra synder, så att vi med rena hjärtan skall 

kunna ta emot Guds Ord och delta i Eukaristin – som är „mat för alla ”.  

 

Förbön 

 

Idag då vi minns de vise männens pilgrimsvandring till Betlehem, ber vi i 

Jesu Kristi namn till Gud, Fader allsmäktig: 

 

1. För kyrkan, som förkunnar evangeliet för alla jordens folk, att hon 

 skall glädja sig över sina barns tro, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla dem som ännu inte känner Kristus, att de  öppnar sina 

 hjärtan för honom, sin Frälsare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra ortodoxa bröder och systrar, som idag firar Jesu födelse, 

 att vi tillsammans med dem skall kunna vittna om Kristus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla dem som har förlorat sin tro, att de genom våra livsexempel 

 skall återfinna trons ljus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi på vår vandring genom  jordelivet alltid låter 

 oss ledas av Guds vishet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du uppenbarade dig för folken som världens ljus. Hör våra böner och 

skänk sann frid åt alla människor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 januari - Epifania - Herrens uppenbarelse 
 

Ps 72 (650) 

 
 

Gud, ge konungen din dómsrätt, * 

kungasonen din rättfärdighet. 

Må han rättrådigt döma ditt fólk * 

och ge dina betryckta deras rätt. 

 

I hans dagar må rättfärdigheten blómstra * 

och freden råda tills ingen måne mer fínns. 

Han skall härska från hav till háv, * 

från floden intill jordens gränser. 

 

Kungarna från Tarshish och kustländerna 

skall komma med skänker, * 

kungarna av Saba och Seba frambära gåvor. 

Alla kungar måste falla ned för hans fötter, * 

alla folk måste tjäna honom. 

 

Ty han skall rädda den fattige som rópar, * 

den betryckte och den som ingen hjälper. 

Han skall förbarma sig över den svage och fáttige, * 

de fattigas liv skall han rädda. 
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HERRENS DOP – A 

 

I dag firar vi Herrens Dop, Jesus från Nasaret kommer till sitt folk. 

Han ropar inte, han höjer inte rösten, i tysthet kommer han till 

Jordan och ställer sig i raden av botgörare, för att motta dopet av 

Johannes. Smord med helig Ande och kraft skall han gå till de blinda, 

fångna, de som bor i mörker och bringa dem sin Lag.  

Till oss kommer han i denna Eukaristi. Låt oss genom deltagandet i 

den, tacka Gud för att han uppenbarade sig för oss i sin Son; låt oss 

tacka för epifanian, uppenbarelsen. 

 

Förbön 

Genom vår förespråkare Jesus Kristus, som Gud smorde med helig Ande 

och kraft, frambär vi nu våra ödmjuka böner. 

 

1. Herre, du sände din son för att han skulle vara folkens ljus. Led alla 

 människor till evangeliets ljus och till det eviga gästabudet i ditt 

 rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, du gör inte skillnad på människor. Skänk din nåd åt dem 

 som handlar rättvist, trots att de inte känner dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, genom Jesus Kristus sände du ditt Ord till Israels barn. Låt 

 detta folk erkänna, att Kristus är den Messias som de hoppas på.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, din son gjorde gott och helade alla. Må de kristnas hjärtan 

 upptändas av en evangelisk kärlek, så att de utan att förtröttas gör 

 det som är gott. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, din son tog emot botens dop fast han var utan synd. Ge oss 

 botens ande, så att vi med rena hjärtan omvänder oss till dig och 

 värdigt kan fira eukaristins heliga mysterium. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör våra böner genom din son, vår Herre, Jesus Kristus, vilken du 

sände till världen och uppenbarade för folken. Han som tillsammans med 

dig lever och råder i evighet. Amen.  
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Herrens dop - år A 
 

Ps 29 (626) 

 
 

 
 

 

Giv åt Herren, ni Guds söner, * 

giv åt Herren ära och mákt, 

giv åt Herren hans namns ära, * 

tillbed Herren i helig skrúd. 

 

Herrens röst går över váttnen, * 

ja, Herren, över de stora váttnen. 

Herrens röst ljuder med mákt, * 

Herrens röst ljuder härligt. 

 

Gud, den härlige, dúndrar, * 

i hans tempel förkunnar allting hans ära. 

Herren på sin tron befallde floden att kómma, * 

och Herren tronar som konung i évighet. 
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HERRENS DOP – B 

 

I dag firar vi den högtidliga begynnelsen av Jesu offentliga liv. 

Herrens dops dag skulle man kunna kalla ett uttåg ur det ordinära 

och dolda. Allt det som sker i dagens fest är övernaturligt: en öppnad 

himmel, Anden som kommer ner över Kristus och Faderns röst från 

himlen. Låt dessa tecken ytterligare stärka vår tro på Kristus – Sonen, 

den utvalde, i vilken Gud har sitt välbehag.  

Förbön 

 

Jesus Kristus är den Frälsare som profeterna förebådat. Han kom för att 

göra gott. Låt även oss genom honom få det goda, som vi nu ber om. 

 

1. För de kristnas gemenskap i världen, att vi genom att vara trogna 

 Herrens lära, allt mer närmar oss enheten i tron, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de missionärer som sänts ut i världen, att de utan att förtröttas 

 bär Kristi ljus till dem som ännu inte känner till sanningen, som är 

 Kristus själv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som vacklar i sin tro, att de genom goda medmänniskors 

 exempel blir övertygade om vikten av att leva i kyrkan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla fängslade och diskriminerade, och för dem som förföljs på 

 grund av sin tro, att de inte förlorar hoppet om att sanningen och 

 godheten kommer att segra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här vid det heliga altarbordet, att vi lär oss 

 efterlikna Kristus i ödmjukhet, lydnad och mildhet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du ser inte till person, utan belönar dem som gör din heliga vilja. 

Lyssna till ditt folks böner, som litar på din nåd och mildhet. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Herrens dop - år B 
 

Jes 12 (698) 

 
 
Gud är min frälsning, * 

jag är trygg och behöver inte frúkta. 

Herren är min styrka och min lóvsång, * 

han blev min räddning. 

 

Jublande skall ni skall ösa vátten * 

ur frälsningens källor, 

Tacka Herren, åkalla hans namn, 

gör hans gärningar kända bland fólken, * 

förkunna att hans namn är úpphöjt. 

 

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, * 

låt dem bli kända över hela jórden. 

Höj jubelrop, ni som bor på Síon, * 

ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige. 
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HERRENS DOP – C 

 

”Kristus blir doppad i vatten, låt oss stiga ned i det tillsammans med 

honom, för att sedan, tillsammans med honom också stiga upp ur det 

… Jesus går upp ur vattnet och lyfter därmed med sig hela världen; 

han ser en öppen himmel, som Adam hade stängt både för sig själv 

och för sina efterkommande…, Låt oss renas och låt oss förbli rena. 

Gud, nöjer sig inte med något annat än människans omvändelse och 

frälsning… Låt oss hedra Herrens dop denna dag genom ett värdigt 

firande” (Gregorios Nazianzos)  

 

I dag står vi inför vår Skapare, medvetna inte enbart om de underbara 

gåvor, som vi mottog vid vårt dop, men också om vår svaghet och böjelse 

till synd. Låt oss be om barmhärtighet.  

Förbön 

 

Genom Sonen, vår förespråkare, i vilken Gud har sitt välbehag, ber vi med 

förtröstan för kyrkan, för världen och för oss själva: 

  

1. Herre, du sände den helige Ande över din son. Må alla kristna bli 

 värdiga Andens gåvor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, du sände din son till ditt utvalda folk. Må detta folk erkänna 

 honom som den Messias, som de hoppas på. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, du ser inte till person. Tag emot i ditt rike  alla dem som 

 handlar rättfärdigt. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, din son kom till världen för att göra gott. Må alla människor 

 leva i ömsesidig kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, din älskade son är vår Herre. Må vi alltid lyssna  till  hans 

 röst. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige, evige Gud, som genom din son har skänkt oss värdigheten att 

vara dina barn. Hör våra böner, som vi här lägger fram inför dig. Genom 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Herrens dop - år C 

Ps 104 (668) 

 

 
 

Herre, min Gud, du är hög och stór. 

I majestät och härlighet är du klädd, * 

du höljer dig i ljus som i en mántel, 

du spänner ut himlen som ett tält, * 

du timrar på vattnen dina sálar, 
 

molnen gör du till din vágn, * 

och du far på vindens víngar. 

Du gör vindar till dina sändebud, * 

eldslågor till dina tjänare. 
 

Herre, mångfaldiga är dina verk! 

Med vishet har du gjort dem álla. * 

Jorden är full av vad du har skápat. 

Där är havet, det stora och vída: † 

ett tallöst vimmel rör sig därí, * 

djur både stora och små. 
 

Alla väntar de efter díg * 

att du skall ge dem deras mat i rätt tid. 

Du ger dem, då samlar de ín, * 

du öppnar din hand, då mättas de med goda gåvor. 
 

Du döljer ditt ansikte, då förskräcks de, † 

du tar bort deras ande, då förgås de * 

och vänder åter till stóft igen. 

Du sänder ut din ande, då skápas de, * 

och du förnyar jordens ánsikte. 
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Herrens dop - år C (II) 

Ps 104 (668) 

 

 
Herre, min Gud, du är hög och stór. 

I majestät och härlighet är du klädd, * 

du höljer dig i ljus som i en mántel, 

du spänner ut himlen som ett tält, * 

du timrar på vattnen dina sálar, 
 

molnen gör du till din vágn, * 

och du far på vindens víngar. 

Du gör vindar till dina sändebud, * 

eldslågor till dina tjänare. 
 

Herre, mångfaldiga är dina verk! 

Med vishet har du gjort dem álla. * 

Jorden är full av vad du har skápat. 

Där är havet, det stora och vída: † 

ett tallöst vimmel rör sig därí, * 

djur både stora och små. 
 

Alla väntar de efter díg * 

att du skall ge dem deras mat i rätt tid. 

Du ger dem, då samlar de ín, * 

du öppnar din hand, då mättas de med goda gåvor. 
 

Du döljer ditt ansikte, då förskräcks de, † 

du tar bort deras ande, då förgås de * 

och vänder åter till stóft igen. 

Du sänder ut din ande, då skápas de, * 

och du förnyar jordens ánsikte. 
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ASKONSDAG - A 

 

I dag påbörjar vi den fyrtio dagar långa Fastetiden. Det är en tid för 

besinning, bot och bön. En helig tid… På askonsdagen böjer vi våra 

huvuden och på dem strös askan med orden: „Kom ihåg att du är 

stoft, och stoft skall du åter bli”. „Vänd om och tro på evangeliet”. 

Människan skapades av jordens stoft, Skaparen blåste sedan in 

livsande i hennes näsa. Vi skall åter bli stoft, men vi är också kallade 

till ett liv i gemenskap med Gud. Fastetiden återställer medvetenheten 

i oss om detta och skall slutligen leda oss till den nåd som flödar från 

Korset och ur Uppståndelsen.  

Förbön 

 

Med djup tro och stor ödmjukhet står vi inför den allsmäktige Guden och 

ber honom om det som vi behöver. 

 

1. Barmhärtige Gud, vi anbefaller åt dig hela kyrkan. Må hon dra alla 

 dem till dig, som ännu inte känner dig. Vi ber dig:  

 Herre hör vår bön. 

 

2. Gud, du älskar sanningen. Rör alla människors hjärtan så att de 

 omvänder sig. Vi ber dig:  

 Herre hör vår bön. 

 

3. Gud, du vill att människorna skall vända sig till dig med ödmjuka 

 och förkrossade hjärtan. Skänk dem som lever under syndens ok 

 nåden att få återvända till Faderns hus. Vi ber dig:  

 Herre hör vår bön. 

 

4. Gud, du välsignar dem som visar barmhärtighet. Gör de kristna 

 öppna för de lidandes och hungrandes behov. Vi ber dig:  

 Herre hör vår bön. 

 

5. Gud, du ser våra synder och svagheter, ge oss en stark tro på att vi 

 som bara är stoft, har blivit kallade till ditt eviga liv. Vi ber dig:  

 Herre hör vår bön. 

 

Fader i himlen, vi är dina barn och vågar därför höja våra blickar till dig. 

Vi ber dig om allt det som vi behöver. Må din sons lidande utverka för oss 

det som vi själva inte förmår. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Askonsdagen 

Ps 51 (640) 

 

 
 

Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 
 

Ty jag känner mina synder, * 

mina överträdelser är alltid inför mig. 

Mot dig allena har jag syndat * 

och gjort vad ont är i dina ögon. 
 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 
 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, * 

och uppehåll mig med villighetens ánde. 

Herre, öppna mina läppar, * 

så att min mun kan förkunna ditt lóv. 
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ASKONSDAG – B 

 

Idag påbörjar Kyrkan på ett högtidligt sätt sin omvändelse till 

Herren. Askan som strös på våra huvuden, påminner oss om vår 

jordevandring och vårt slut: ”Kom ihåg att du är stoft och stoft skall 

du åter bli.” Vid början av denna heliga tid kräver Jesus Kristus bevis 

på hans trolovades tro och omvändelse: ”Omvänd er och tro på 

evangeliet!” Låt denna fyrtio dagar långa fastetid bli en god 

förberedelse inför firandet av Påsken genom våra hjärtans rening och  

genom en ständig kamp mot synden. 

 

Förbön 

 

Vår Gud är en barmhärtig Fader. Låt oss be till honom, att han förlåter 

våra synder och drar alla människor till sig. 

 

1. För hela kyrkan, att hon för vår samtid förkunnar nödvändigheten 

 av omvändelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som är satta att vara herdar för Guds folk, att de utan att 

 förtröttas talar om synd, rättfärdighet och dom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Om fred i hela världen, såväl mellan länder och nationer som i våra 

 egna familjer, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som avlägsnat sig från sin himmelske Fader, att Gud 

 hjälper dem att finna vägen tillbaka till honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För vår församling, att vi hörsammar Askonsdagens rop på uthållig 

 bön, offervilja och en fasta som leder till frälsning,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Hör oss o Herre, och låt oss på ett värdigt sätt delta i denna fyrtio dagar 

långa fastetid, så att vi blir värdiga att fira Påskens glädje. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Askonsdagen 

Ps 51 (640) 

 

 
 

Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 
 

Ty jag känner mina synder, * 

mina överträdelser är alltid inför mig. 

Mot dig allena har jag syndat * 

och gjort vad ont är i dina ögon. 
 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 
 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, * 

och uppehåll mig med villighetens ánde. 

Herre, öppna mina läppar, * 

så att min mun kan förkunna ditt lóv. 
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ASKONSDAG – C 

 

Vi samlas i dag för att påbörja den fyrtio dagar långa fastetiden. Vi är 

medvetna om våra synder och vi vill rena oss från dem. Vi vill utföra 

botgärningar, genom att intensifiera vårt böneliv, genom fasta och 

genom generösa fasteoffer. Askan som idag skall strös på våra 

huvuden utrycker vår beredvillighet att svara på Kristi uppmaning 

till omvändelse. Vi erkänner, att vi är stoft, men också att Gud vill 

förändra vårt öde. Han vill leda oss till sig och därför skänker han oss 

denna heliga tid av bot. Må vi både vilja och kunna förbereda oss på 

rätt sätt inför den annalkande Påsken.  

 

Förbön 

Fulla av tro och hopp ber vi till Herren, att han visar alla människor sin 

barmhärtighet och förlåter dem deras synder. 

 

1. För kyrkan att hon blir förnyad genom den fyrtio dagars fasta som 

 ligger framför henne, och att hon förkunnar försoningens glädje för 

 världen, ber vi till Herren: 

  Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som lever i syndens mörker, att den  heliga fastetiden för 

 dem tillbaka till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som lider brist på livets nödtorft, för de hemlösa och 

 arbetslösa, att de möts av välvilja från sina rikare kristna bröder,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För familjer där det råder osämja och drogmissbruk, att de under 

 denna tid åter får uppleva sann familjekärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi genom vår årliga botgöring ständigt förändrar 

 vårt liv och allt mer försöker efterlikna Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Barmhärtige Gud, lyssna till de böner, som vi här bär fram inför dig i 

början av den heliga Fastetiden. Skänk oss nåden att på ett värdigt sätt 

förbereda oss för din sons uppståndelse. Han som lever och råder från 

evighet till evighet. Amen. 
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Askonsdagen 

Ps 51 (640) 

 

 
 

Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 
 

Ty jag känner mina synder, * 

mina överträdelser är alltid inför mig. 

Mot dig allena har jag syndat * 

och gjort vad ont är i dina ögon. 
 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 
 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, * 

och uppehåll mig med villighetens ánde. 

Herre, öppna mina läppar, * 

så att min mun kan förkunna ditt lóv. 
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Askonsdagen (II) 
 

Ps 51 (640) 
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1 SÖNDAGEN I FASTAN – A 

 

Vid tröskeln till den fyrtio dagar långa förberedelsen inför påsken 

betraktar vi Jesus, som genom sitt eget exempel helgade fastans tid 

och upptog kampen mot satan. Han leder oss i vår tro och leder oss 

fram till den eviga påsken. När vi nu påbörjar firandet av denna 

eukaristi, bekänner vi inför Herren våra synder och att vi upprepade 

gånger har gett efter för det jordiska livets svagheter och otaliga 

frestelser. Vi ber att han skall rena våra hjärtan. På detta sätt kan vi 

värdigt delta i åminnelsen av vår Herres lidande, död och 

Uppståndelse. 

Förbön 

 

Vi är alla syndare som behöver Guds barmhärtighet. Övertygade om att 

Kristus för vår talan i himlen, vänder vi oss nu i ödmjukhet till Gud och 

ber. 

 

1. För den heliga kyrkan, att Guds ord som hon förkunnar blir alla till 

 ett försvar i kampen mot ondskans makter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

 

2. För kristna som lever i länder, där man måste kämpa för sin tro, att 

 de kan övervinna alla svårigheter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som fastnat i mångårigt drogberoende, att Gud under den 

 heliga fastetiden skänker dem omvändelsens nåd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla sjuka, handikappade och ensamma, att de i den kristna 

 tron finner hopp, räddning och stöd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi, styrkta genom Guds ord och den 

 heliga Mässan, må ära och tjäna honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du förkastar inte våra böner utan kommer oss alltid till hjälp. Hör 

oss och skänk oss din nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 söndagen i fastan - år A 

Ps 51 (640) 

 

 
Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 
 

Ty jag känner mina synder, * 

mina överträdelser är alltid inför mig. 

Mot dig allena har jag syndat * 

och gjort vad ont är i dina ögon. 
 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 
 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, * 

och uppehåll mig med villighetens ánde. 

Herre, öppna mina läppar, * 

så att min mun kan förkunna ditt lóv. 
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1 SÖNDAGEN I FASTAN – B 

 

Vi har precis påbörjat Fastetiden. Det är en helig tid, under vilken vi 

på ett djupare sätt görs medvetna om vår synd, men också om Guds 

oändliga barmhärtighet. Jesu Kristi kors är tecknet på människans 

ömklighet och syndens skam, men framförallt på Guds förlåtande 

kärlek. Här i denna stund kommer Kristi korsoffer att 

närvarandegöras. Må vi på ett värdigt sätt kunna delta i denna heliga 

liturgi. 

  

Låt oss bekänna våra synder, så att vi värdigt skall kunna delta i firandet 

av vår frälsnings mysterium. 

 

Förbön 

 

Låt oss i början av denna fyrtio dagar långa fastetid, upplyfta våra hjärtan 

till Gud och be för alla människor. 

 

1. Att alla människor i Jesu Kristi kors ser sin räddning,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att den heliga kyrkan ständigt predikar bot och omvändelse för 

 världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att de som leder fastereträtter får kraft och nåd från vår Frälsare, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att de som är fångar under droger under denna fastetid finner kraft 

 och mod att resa sig och återvända till Faderns hus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att vi själva genom bön, fasta och allmosor får erfara omvändelse 

 och frid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du önskar inte syndarens död, utan att han omvänder sig och får 

leva. Hör våra ödmjuka böner, förlåt oss våra synder och led oss in på 

omvändelsens väg. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 söndagen i fastan - år B 
 

Ps 25 (624) 

 
 

Herre, visa mig dina vägar, * 

lär mig dina stígar. 

Led mig i din sanning, och lär mig, † 

ty du är min frälsnings Gúd, *  

jag hoppas alltid på díg. 

 

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, * 

ty de är av évighet. 

Tänk inte på mina överträdelser * 

och på min ungdoms synder. 

Herre, tänk på mig i din nåd, * 

för din gódhets skull. 

 

Herren är god och rättfärdig, * 

därför undervisar han syndare om vägen. 

Han leder de ödmjuka rätt, * 

de ödmjuka lär han sin väg. 
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1 SÖNDAGEN I FASTAN – C 

 

Vi har precis påbörjat den heliga fastetiden. På denna första söndag 

betraktar vi Jesus i hans kamp mot djävulen. Genom sin fyrtio dagar 

långa fasta har Kristus helgat botens tid. I likhet med sin Brudgum 

kämpar också Kyrkan mot det onda, och i sin kamp får hon styrka 

genom Guds ord och Eukaristin. Det är nödvändigt, att vi alltmer 

öppnar våra hjärtan för Guds röst, men också att vi oftare och allt 

innerligare deltar i Eukaristin. Här finner vi det sanna brödet, som 

skänker oss evigt liv. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi värdigt skall kunna fira denna heliga 

Eukaristi. 

Förbön 

 

Uppmuntrade av Guds kärlek och fyllda av längtan efter den sanna födan, 

ber vi Herren, att han hör de böner, som vi frambär till honom. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon utan att förtröttas kämpar mot 

 ondskan och predikar omvändelse och bot för hela världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För de människor som är drabbade av hungersnöd,  sjukdomar och 

 fattigdom, att deras lidande rör deras medbröders hjärtan, så att de 

 kan få all  den hjälp de behöver, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För våra hemländer, att de allt starkare präglas av kristna 

 värderingar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla unga, att de öppnar sina hjärtan för  Herren, när han 

 kallar dem till sin heliga tjänst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi strävar efter att leva allt närmare Gud och ofta 

 tar emot botens  sakrament och den heliga kommunionen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, hör våra böner, ge oss den sanna tron och hjälp oss att på bästa sätt 

delta i den heliga fastetiden. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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1 söndagen i fastan - år C 

Ps 91 (659) 

 

 
 

Den som sitter under den Högstes beskydd * 

och vilar under den Allsmäktiges skúgga, 

han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min bórg, * 

min Gud, på vilken jag förtröstar.” 

 

Ingen olycka skall drábba dig, * 

och ingen plåga skall nalkas din hydda. 

Ty han skall ge sina änglar befállning * 

att bevara dig på alla dina vägar. 

 

De skall bära dig på händerna, * 

så att du inte stöter din fot mot någon stén. 

Över lejon och huggormar skall du gå frám, * 

du skall trampa ner unga lejon och drákar. 

 

”Han håller sig intill mig, därför skall jag befría honom, * 

jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt námn. 

Han åkallar mig, och jag skall svára honom, † 

jag är med honom i nöden, * 

jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. 
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2 SÖNDAGEN I FASTAN – A 

 

Under denna heliga fastetid vill vi genom bot och återhållsamhet 

närma oss Korsets mysterium. I texten till en polsk fastepsalm står det 

att i korset finns lidandet, frälsningen och kärlekens skola. Låt oss 

försöka lista ut korsets hemlighet, för att kunna ha del i 

uppståndelsens glädje. När vi deltar i eukaristin närmar vi oss själva 

källan – Herrens lidande, död och uppståndelse.  

 

Förbön 

 

Fulla av tro och hopp ber vi för Guds kyrka till vilken vi hör genom det 

heliga dopet. 

 

1. Herre, du kallade Abraham; var också idag ett ljus för alla dem som 

 ännu inte har fått kunskap om dig. Vi ber  dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, du tänder kärlekens eld i människornas hjärtan; skänk 

 trofasthetens nåd åt alla dem som förbereder sig till att tjäna dig 

 som präster. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du är en barmhärtig Fader, villig att förlåta; förlåt alla syndare 

 deras skulder, särskilt de kristna, som ringaktar botens sakrament. 

 Led dem in på omvändelsens väg. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du är de döendes hopp; var nådig mot alla våra bröder och  systrar, 

 som du idag har kallat till dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du har sänt oss din son, för att han skulle undervisa oss. Hjälp oss 

 att under denna heliga fastetid förstå vad du uppenbarat och lära 

 känna Kristus alltmer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, tag i din godhet emot våra böner. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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2 söndagen i fastan - år A 
 

Ps 33 (630) 

 
 
Herrens ord är rätt, * 

och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 

Han älskar rättfärdighet och rätt, * 

jorden är full av Herrens nåd. 

 

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 

till dem som hoppas på hans nåd. 

Han vill rädda dem från döden * 

och behålla dem vid liv i húngertid. 

 

Vår själ väntar efter Hérren, * 

han är vår hjälp och vår sköld. 

Må din nåd, Herre, vara över óss, * 

såsom vi hoppas på díg. 
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2 SÖNDAGEN I FASTAN – B 

 

Det var mycket svårt för apostlarna att tro, att Jesus Kristus skulle 

lida, att han skulle dö på ett kors och på tredje dagen uppstå från de 

döda. För att förbereda dem inför allt detta, och för att stärka deras 

tro förvandlades Kristus på berget för tre av dem och visade dem en 

glimt av sin gudom. Fastetiden, som vi just nu befinner oss i, är ett 

prov på vår trohet mot Gud och vår kärlek till honom. Med våra ögon 

riktade på den förvandlade och bedjande Jesus, låt oss be, att vi skall 

kunna förstå vår tro och meningen med och behovet av en ständig 

förvandling av vårt liv. 

Förbön 

 

Samlade kring Herrens altare bär vi fram våra böner till Gud. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon med sin förkunnelse  predikar 

 nödvändigheten av omvändelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve och för alla biskopar, att deras tro ger styrka och kraft 

 åt Guds pilgrimsfolk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra hemländer att deras invånare alltid har sina edmänniskors 

 bästa för ögonen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som har en svag tro, att Kristus skänker dem nåden att 

 segra över synd och mänsklig svaghet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som deltar i denna eukaristi, att vi kan klä av  oss den gamla 

 människan och hennes gärningar och iklä oss Kristus, den nya 

 människan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, du önskar alla människors frälsning, lär oss likna dig 

och så nå den lycka som aldrig förgår. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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2 söndagen i fastan - år B 
 

Ps 116 (675) 

 
 
Jag trodde, även när jag sáde: * 

”Jag går únder”, 

Dyrbar i Herrens ögon * 

är hans heligas död. 

 

O Herre, jag är ju din tjänare, † 

jag är din tjänare, din tjänarinnas són, * 

du har lossat mina bánd. 

Åt dig vill jag offra lovets óffer, * 

jag vill åkalla Herrens námn. 

 

Jag vill infria mina löften åt Hérren * 

inför hela hans fólk, 

i gårdarna till Herrens hús, * 

mitt i dig, Jerúsalem. 
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2 SÖNDAGEN I FASTAN – C 

 

Eukaristin är ett strålande och ofattbart mysterium. Inför detta 

mysterium står vi lika handfallna som de lärjungar, vilka fick se den 

förklarade Kristus på berget Tabor. Vi måste alltid vara medvetna 

om, att Eukaristin är ett tecken på, och ett förskott av det eviga livet. 

Medvetandet om detta borde kunna förvandla vårt liv, så att vi på ett 

värdigt sätt skall kunna möta Herren. Detta är speciellt viktigt nu 

under fastetiden, när Jesu uppmaning fortfarande ljuder i våra öron: 

„Omvänd er och tro på evangeliet". 

 

Låt oss bekänna inför Herren våra svagheter och synder, så att vi värdigt 

skall kunna delta i firandet av denna Eukaristi. 

Förbön 

 

Vi står inför Gud, fulla av tillit till hans oändliga barmhärtighet, och ber 

honom komma alla oss människor till hjälp i vår svaghet. 

 

1. För kyrkans alla herdar, att de troget vittnar om Kristus och leder 

 alla människor till försoning med honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För världens nationer, att alla konflikter och all   diskriminering 

 skall upphöra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla drogmissbrukare, att de skall kunna befria sig från sitt 

 beroende och sina dåliga vanor, och att de istället skall vända sina 

 hjärtan till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som deltar i olika reträtter, att Guds ord och botens 

 sakrament må bära omvändelsens frukt i dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi genom fasta och barmhärtiga gärningar, 

 värdigt bereder oss att fira Kristi uppståndelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du sände din älskade son till världen, för att han skulle frälsa den. 

Hör våra böner och lär alla människor att leva efter din vilja. Genom 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 söndagen i fastan - år C 
 

Ps 27 (625) 

 
 

 
 

Herren är mitt ljus och min frälsning, * 

för vem skulle jag frúkta? 

Herren är mitt livs värn, * 

för vem skulle jag rädas? 

 

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och rópar, * 

var mig nådig och svára mig. 

Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ánsikte.” † 

Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, * 

dölj inte ditt ánsikte. 

 

Driv inte bort din tjänare i vréde, † 

du som har varit min hjälp, * 

förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min frälsare. 

 

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens góda * 

i de levandes lánd. 

Hoppas på Hérren, † 

var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, * 

ja, hoppas på Hérren. 
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3 SÖNDAGEN I FASTAN – A 

 

Vi har samlats för att fira eukaristi, för att lyssna till Guds ord och för 

att fira minnet av Jesu Kristi död och uppståndelse. Här strömmar det 

levande vattnets källa. Detta vatten tvättar bort våra synder och renar 

våra hjärtan.  

 

 

Förbön 

 

Kristus är det levande livets källa. Han skänker oss riklig nåd genom den 

helige Ande. Låt oss genom Jesus Kristus be till vår Fader i himlen. 

 

1. För alla kristna, att de snart måtte samlas kring Jesus Kristus och 

 gemensamt fira minnet av hans död och uppståndelse,  

ber vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

 

2. För katekumenerna, att dopets vatten blir för dem början till ett 

 nytt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För missionärer som verkar på alla kontinenter, att Gud stöder dem 

 när de sår ut evangeliets ord och låter dem få glädjas åt din skörd, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som snart skall dö, att Gud låter dem dricka ur det eviga  

 livets källa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här i Kristi namn, att vårt deltagande i 

 eukaristin fördjupar vår tro på hans livgivande ord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du som släckte törsten bland folket som vandrade genom öknen och 

som är här mitt ibland oss, hör våra böner och stilla vår längtan. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndagen i fastan - år A 
 

Ps 95 (662) 

 
 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, * 

jubel till vår frälsnings klíppa. 

Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse * 

och höja jubel till honom med lóvsång. 

 

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, * 

låt oss knäböja för Herren, vår skápare. 

Ty han är vår Gud, 

och vi är det folk som han har till sin hjórd, * 

vi är får som står under hans vård. 

 

O att ni i dag ville höra hans röst! 

Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, * 

såsom på Massas dag i öknen, 

där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * 

fastän de hade sett mina vérk. 
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3 SÖNDAGEN I FASTAN – B 

 

Denna fyrtio dagar långa fastetid är en tid till en djupare reflektion 

över vårt kristna liv. Vi frågar oss, hur vi skall leva och handla. 

Herren ger oss svar i sitt ord. I dagens första läsning kommer tio Guds 

bud att läsas upp för oss. Gud är värd all tillbedjan, ”Herrens påbud 

är rätta, de ger hjärtat glädje. Herrens lag är utan brist, den ger liv på 

nytt.” 

Herren finns mitt ibland oss; låt oss öppna oss för hans närvaro. 

 

 

Förbön 

 

Gud har gett oss sina bud för att vi skall kunna vandra på hans vägar. Han 

vet bäst vad vi behöver och därför ber vi till honom i tro. 

 

1. Herre, må din kyrka med sitt ord och sitt exempel förkunna Kristus 

 för världen, honom som är Guds kraft och vishet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, låt dem som på jorden stiftar lagar förstå, att Gud är den 

 högste och ende Lagstiftaren. Gör dem villiga att följa Guds vilja.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, ge omvändelsens nåd åt dem som bryter mot din lag, så att 

 de bekänner sina synder inför dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, välsigna dem som genom bön, arbete och materiell hjälp 

 vårdar sig om vårt kapell / vår kyrka. Vi ber dig:  

     Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, ge alla oss som här firar den heliga eukaristin nåden att 

 under denna fastetid i sanning vandra omvändelsens väg.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, oöverträffad i godhet och vishet, hör våra böner och kom till vår 

hjälp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndagen i fastan - år B 
 

Ps 19B (619) 

 
 

 
 

 

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, * 

Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís. 

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, * 

Herrens bud är klart och upplyser ögonen. 

 

Herrens fruktan är ren och består för évigt, * 

Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 

De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, * 

de är sötare än honung, än renaste hónung. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 

3 SÖNDAGEN I FASTAN – C 

 

Jesus Kristus församlar oss till att lyssna till Hans ord och till 

brödsbrytelsen. När vi står inför Honom med uppriktigt hjärta, lägger 

vi tydligare märke till vår egen svaghet och syndfullhet. Fulla av 

förtroende till Guds barmhärtighet vill vi be, att Han under denna 

fastetid skänker oss nåden till en hjärtats förvandling.  

Låt oss hörsamma Kristi uppmaning: „Gör bot och omvänd er". 

 

Låt oss vid början av denna heliga Eukaristi, bekänna vår synd och skuld. 

 

Förbön 

 

Fyllda av tro på Guds barmhärtighet ropar vi till honom, vår himmelske 

Fader. 

 

1. Herre, i Kristus uppenbarade du din kärlek till människan. Låt din 

 kyrka bli ett tecken på din kärlek i världen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, skänk de styrande vishet, när de skall fullfölja  sina plikter. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, du är läkare för de sjuka och beskyddar dem som befinner 

 sig i trångmål. Se till de sjuka, fattiga och behövande och ge dem 

 styrka att klara sina svårigheter. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, du kallar oss alla till omvändelse. Upplys dem som på grund 

 av sitt hjärtas hårdhet vandrar i syndens mörker, så att de under 

 denna heliga fastetid vänder tillbaka till dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, din är vingården. Styrk oss alla med din nåd, så att vi kan 

 frambringa den frukt som du förväntar dig av oss, dina barn.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, vi kommer till dig med våra böner och ödmjuka hjärtan. 

Se på oss med kärlek. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndagen i fastan - år C 
 

Ps 103 (667) 

 
 

 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Herren gör rättfärdighetens vérk * 

och skaffar rätt åt alla förtryckta. 

Han visade Mose sina vägar, * 

Israels barn sina gärningar. 

 

Barmhärtig och nådig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Ty så hög som himlen är över jórden, * 

så väldig är hans nåd över dem som frúktar honom. 
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4 SÖNDAGEN I FASTAN – A 

 

Gud ser in i hjärtat och läser människornas allra hemligaste tankar. 

När vi står inför Gud, är det ofrånkomligt att vi både ser vår egen 

syndfullhet mycket tydligare och känner ett behov av att bekänna det 

inför Honom. Det är enbart i ett rent hjärta som Kristus kan lysa. Låt 

Guds ljus under firandet av denna Eukaristi lysa över oss, och i oss, så 

att vi kan se våra synders mörker, och kunna resa oss upp ur dem för 

att så kunna nå uppståndelsen. 

  

Förbön 

 

Kristus kommer till oss som samlats här för att höra hans ord och för att 

bryta Brödet. Han kommer till oss med läkedom och hjälp i vår svaghet. 

Genom honom ber vi nu till Gud, vår Fader. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon må vara ett ljus som lyser i mörkret 

 för människorna i hela vår värld, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna i våra hemländer, att de alltid må välja Jesus 

 Kristus och utan rädsla förkunna honom genom sina liv,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som nyligen mottagit dopets sakrament, att de förblir 

 trogna mot Kristi lära, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som är blinda och för alla som lider av något handikapp, 

 att de må finna tröst i Guds ord och i sina medmänniskors kärlek,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi alltid må göra Guds vilja och att vi genom vårt 

 livs exempel drar andra människor till Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du skingrar vårt mörker med ditt ljus. Kom till vår hjälp när vi nu 

ropar till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 



105 

4 söndagen i fastan - år A 
 

Ps 23 (621) 

 
 
Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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4 SÖNDAGEN I FASTAN – B 

 

„Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende Son… “. Jesus 

Kristus, vår Herre, offrade sitt liv för världen. Eukaristin, vars 

firande vi precis har påbörjat, gör Jesu offer närvarande.  

Genom Kristus, med Kristus och i Kristus, ger vi ära åt Gud som har 

frälst oss. 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus blev upphöjd på korset för vår frälsnings skull. Låt oss be till 

Gud vår Fader för alla människor. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom sin tro och genom 

 sakramenten ständigt stärker människors hjärtan och förstånd,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För Israels utvalda folk, att det troget vakar kring Guds ord och att 

 det skall erkänna Messias, Jesus Kristus, som hans son,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som har kommit att älska mörkret mer än  ljuset, att de 

 åter börjar vandra på frälsningens väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För nationer som slits sönder av krig och inre oroligheter, att de 

 snart skall få uppleva fred, frihet och rättvisa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är församlade här, att vår tro fördjupas under detta års 

 fastetid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, barmhärtighetens Fader, du har skänkt din kyrka en tid för bot och 

omvändelse. Hör våra böner och ge våra hjärtan frid. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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4 söndagen i fastan - år B 
 

Ps 137 (687) 

 
 

Vid Babels floder satt vi och grät * 

när vi tänkte på Síon, 

i pilträden som stód där * 

hängde vi upp våra hárpor. 

 

De som höll oss fångna befallde oss att sjunga, 

våra plågoandar krävde att vi skulle vara gláda: * 

”Sjung för oss en sång från Síon!” 

 

Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång * 

när vi är i främmande lánd? 

Nej, om jag glömmer dig, Jerúsalem, * 

så må min högra hand förtvína. 

 

Min tunga må fastna vid min góm, * 

om jag inte längre tänker på díg, 

om jag inte låter Jerúsalem * 

vara min högsta glädje. 
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4 SÖNDAGEN I FASTAN – C 

 

Liksom den förlorade sonen, står vi inför Herren denna söndag, vilken 

enligt kyrkans liturgiska tradition kallas för „laetare " – glädjens 

söndag. Idag är våra hjärtan fulla av glädje, eftersom vi hör, att Gud 

är en barmhärtig Fader, som förlåter våra synder, att Jesus försonade 

oss med sin Fader och att vi en gång kommer att få del i den eviga 

glädjen. Eukaristin är en försmak av denna glädje redan här på 

jorden. 

Men, i likhet med den förlorade sonen, föraktar även vi vår Faders 

kärlek var gång vi syndar. Låt oss därför bekänna våra synder inför 

Herren, så att vi värdigt skall kunna delta i denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Till Gud, som är full av barmhärtighet och som förlåter alla syndare, riktar 

vi våra böner. 

 

1. För Kristi kyrka, att hon inte stänger sin dörr för de fattiga, 

 ensamma och övergivna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För den helige Fadern, för biskoparna, prästerna och diakonerna, 

 att ordet som de förkunnar når fram till alla syndares hjärtan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som tvivlar och för dem som har förlorat den rätta vägen, 

 att de i Kristus finner meningen med sitt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som tar emot botens och försoningens sakrament, att de 

 genom en uppriktig bikt och ånger kan bära riklig frukt inför Gud, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi troget och intill slutet förblir hos  Kristus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Barmhärtige Fader, genom din Sons lidande och död ger du varje 

människa hopp om frälsning. Vi ber dig: stärk tron och kärleken i våra 

hjärtan, så att vi kan vara dina sanna tjänare. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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4 söndagen i fastan - år C 

Ps 34 (631) 

 
 

 

 
 

 

Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Lova med mig Hérren, * 

låt oss med varandra upphöja hans námn. 

Jag sökte Herren, och han svárade mig, * 

och räddade mig ur all min förskräckelse. 

 

Se mot honom, ta emot hans ljús, * 

era ansikten behöver inte rodna av blygsel. 

Här är en betryckt som rópade, † 

och Herren hörde honom * 

och räddade honom ur all hans nöd. 
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5 SÖNDAGEN I FASTAN – A 

 

På den femte söndagen under denna fyrtio dagar långa 

förberedelsetid inför påsken, står Jesus Kristus mitt ibland oss – 

Härskaren över liv och död. Guds son blev människa och dog på 

korset för vår frälsnings skull, och genom sin uppståndelse gav han 

oss nytt liv. Han för oss ut ur våra synders gravar och ger oss den 

livgivande Anden. Församlade till firandet av Eukaristin, vill vi erfara 

Guds barmhärtighet och ösa frälsningens nåd.  

 

Förbön 

 

Fulla av förtröstan åkallar vi vår Fader i himlen. Vi frambär våra böner 

genom Jesus Kristus, som har sagt att Fadern alltid uppfyller vad Sonen 

ber honom om. 
 

1. Ge omvändelsens nåd åt alla Kristi lärjungar, så att de genom att 

 fira den heliga eukaristin till minnet av Kristi lidande, död och 

 uppståndelse, når det eviga livet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Ge frihet åt de folk som blir förtryckta av denna världens 

 makthavare, och skänk fred åt alla som längtar efter den.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Skänk vishetens gåva och Andens ljus åt alla dem som leder 

 fastereträtter, att deras ord stärker de kristnas tro. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Skänk evig lycka åt våra avlidna, så att de kan ta del av det liv som 

 Jesus Kristus har utlovat. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Ge oss alla nåden att på ett värdigt sätt delta i de sista dagarna av 

 denna fastetid, och må vi genom en god bikt och firandet av den 

 heliga eukaristin bli väl beredda att fira Påskens mysterium.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, tag emot de böner som vi, ditt folk bär fram till dig. Skänk oss dina 

gåvor, ge oss en botfärdig ande och led oss på frälsningens väg. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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5 söndagen i fastan - år A 
 

Ps 130 (684) 

 

 
 

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. 

Herre, hör min röst, * 

låt dina öron akta på mina böner. 

 

Om du, Herre, vill tillräkna synd, * 

Herre, vem kan då bestå? 

Dock, hos dig finns förlåtelse, * 

för att man må frúkta dig. 

 

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, * 

och jag hoppas på hans órd. 

Min själ väntar efter Hérren † 

mer än väktarna efter mórgonen, * 

ja, mer än väktarna efter mórgonen. 

 

Hoppas på Herren, Ísrael, † 

ty hos Herren finns nåd, * 

väldig är den frälsning som finns hos hónom. 

Han skall frälsa Ísrael * 

från alla deras synder. 
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5 SÖNDAGEN I FASTAN – B 

 

I egenskap av Guds folk samlas vi på Herrens dag, för att bättre lära 

känna Gud och för att helhjärtat kunna ta emot hans bud. När vi nu 

närmar oss slutet av fastetiden, är våra själar, genom fastan 

mottagligare för Kristi lära och villigare att följa den. I dagens 

evangelium förbereder Jesus sina lärjungar för hans förestående 

lidande och död. Han sammanfattar de viktigaste sanningarna om det 

kristna livet för dem. 

Låt oss tillsammans med vår Frälsare, träda in i hans lidandes 

mysterium från hans ångest inför döden ända till instiftandet av det 

nya förbundet som blivit slutet i hans blod.  

Förbön 

 

Vi är det Nya förbundets folk och vi samlas i Jesu Kristi namn. Låt oss 

genom honom be till Gud den allsmäktige Fadern. 
 

1. Kyrkan är en Guds barns gemenskap. Må ingen av dess 

 medlemmar avlägsna sig från Gud genom synd och olydnad.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Påven är Kristi tjänare. Må han i sitt arbete åtnjuta alla kristnas 

 vördnad och hjälp. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. De som lider, som är sjuka eller handikappade, bär Kristi lidande i 

 sin kropp. Må de i sitt lidande aldrig känna sig övergivna av Gud.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Liksom grekerna i dagens evangelium, skulle många av dem som 

 inte tror vilja se Kristus. Må de genom trons nåd upptäcka Jesus i 

 hans kyrkas gemenskap. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Guds lag är inskriven i våra hjärtan. Må vi alla, som har samlats 

 här, alltid sträva efter att vara denna lag trogna. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, din son har genom sitt lidande på korset, utverkat frälsning åt dem 

som lever enligt hans förkunnelse. Tag emot våra böner genom honom, 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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5 söndagen i fastan - år B 
 

Ps 51 (640) 

 
 

Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 

 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 

 

Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, * 

och uppehåll mig med villighetens ánde. 

Då skall jag lära överträdarna dina vägar, * 

och syndarna skall omvända sig till díg. 
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5 SÖNDAGEN I FASTAN - C 

 

Den fyrtio dagar långa fastetiden är en helig tid av bot, under vilken vi 

strävar efter att resa oss ur våra synder och omvända oss till Gud. Vår 

Herre, som är full av barmhärtighet, väntar på oss och påminner oss 

om att vi måste försona oss med honom och med kyrkan, för att på ett 

värdigt sätt kunna fira påskens högtid. 

Må Ordet, som vi kommer att få höra idag, rena vårt inre och öppna 

oss för hjärtats frid som flödar ur botens och försoningens sakrament. 

 

Låt oss bekänna våra synder och be om förlåtelsens nåd. 

Förbön 

 

I denna heliga tid av bot och försoning, bär vi fram våra böner till den 

allsmäktige och barmhärtige Guden. 

 

1. För alla kristna, att de bereder sig väl att delta i firandet av Herrens 

 lidande, död och uppståndelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla som förkunnar Guds ord, att deras möda  bär frukt 

 genom många människors omvändelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som lämnat trons gemenskap och som lever under syndens 

 börda, att de inte förhärdar sina hjärtan, när Gud kallar dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

  

4. För alla som lider, att de alltid skall minnas att Gud skänker dem 

 belöning i och genom sin son, Jesus Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi i vårt vardagsliv visar en allt större 

 trohet mot Gud, som är vår Skapare och Fader, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du är rik på barmhärtighet och alltid villig att förlåta. Hör din 

kyrkas böner och kom alla behövande till hjälp. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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5 söndagen i fastan - år C 
 

Ps 126 (682) 

 
 

När Herren vände Sions öde, * 

då var allt som om vi drömde: 

vi skrattade, vi sjöng av glädje, * 

och jublet steg från våra läppar. 

 

Då sade man bland fólken: * 

Herren har gjort stora ting med dém! 

Ja, Herren gjorde stora ting med óss, * 

och därför var vi gláda. 

 

Herre, vänd vårt öde, * 

liksom du ger liv åt bäckarna i Négev. 

De som sår under tårar * 

skall skörda med júbel. 

 

Gråtande går de och sår sin säd, * 

jublande kommer de och bär sina kärvar. 
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PALMSÖNDAGEN – A 

 

I dag påbörjar vi Stilla veckans heliga tid, som skall påminna oss om 

de sista dagarna av Jesu jordeliv. Palmsöndagen påminner oss om 

hans högtidliga intåg i Jerusalem som liknade kungarnas intåg. 

Ingenting tyder på hans nära förestående död. Men Jesus vet, att i 

denna stad måste han ta korset på sina axlar och låta sig spikas fast på 

det. Låt oss i dag bekänna vår tro på att vi, styrkta av hans kors och 

uppståndelse, tillsammans med honom skall kunna vandra på 

pilgrimsvägen till det nya Jerusalem.  

 

Förbön 

 

Idag minns vi Jesu intåg i Jerusalem. Han dog för att frälsa oss, och vi tror 

på att han lever och för vår talan inför Fadern. Därför vågar vi be. 

 

1. För alla världens nationer, att de under Stilla veckan, som påminner 

 oss om att Jesus gav sitt liv för oss, lägger bort all fiendskap och hat,  

 ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För det judiska folket, att det genom Guds eviga nåd kan uppnå sin 

 frälsning, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla kristna, att Kristi kors blir för dem ett  tecken på Guds 

 allmakt och vishet, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla dem som på grund av ensamhet och lidande upplever 

 ögonblick liknande dem, som Kristus måste genomlida i Getsemane, 

 att Gud ger dem fasthet i tron, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi må delta i den Heliga Veckan i allt större 

 stillhet och bön, ber vi dig Herre:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Barmhärtige Fader, genom Jesu lydnad har du frälst oss. För din Sons 

lidande och död ber vi dig: Skänk dina nådegåvor till alla dem, för vilka vi 

ber. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Palmsöndagen 

 

Ps 22 (620) 

 
Alla som ser mig smädar mig, * 

de spärrar upp munnen, de skakar húvudet: 

”Befall dig åt Hérren! * 

Han må befría honom, 

han må rädda honom, * 

ty han har ju behág till honom.” 

 

Hundar ómger mig, * 

de ondas hop har kríngränt mig, 

de har genomborrat mina händer och fötter, * 

jag kan räkna alla mina bén. 

 

De delar mina kläder méllan sig * 

och kastar lott om min klädnad. 

Men du, Herre, var inte fjärran, * 

du min styrka, skynda till min hjälp. 

 

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, * 

mitt i församlingen skall jag prísa dig: 

Ni som fruktar Herren, lóva honom, † 

ära honom, alla Jakobs bárn, * 

och bäva för honom, alla Israels bárn. 
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PALMSÖNDAGEN – B 

 

Den vecka som vi påbörjar idag, kallas för Stilla veckan. Under denna 

vecka minns vi den sista veckan i Jesu jordiska liv. Hans sista dagar 

och timmar som har en omätbar stor betydelse för vår frälsning. På 

denna söndag – sex dagar före påsk minns vi Jesu högtidliga intåg i 

Jerusalem. Detta intåg påminde om Israels folks kungars intåg. Men 

vi minns också att Jesus vid detta tillfälle grät över staden, eftersom 

hon inte förstod vem det var som hade kommit till henne. 

Jerusalems invånare skulle bara inom några få dagar förkasta honom 

och utlämna honom till romarna till att korsfästas. Jesus skulle 

komma att dö för Jerusalems invånare men också för jordens alla 

folk. 

Genom sin död på korset öppnade Jesus frälsningens port för oss. 

 

Förbön 

Genom Jesus Kristus som genom sin upphöjelse på korset har dragit alla 

till sig, ber vi ödmjukt till Fadern. 
 

1. Herre, din son ville samla Jerusalems barn liksom hönan samlar 

 sina ungar under vingarna. Församla alla nationer i en enda kyrka 

 och led dem till firandet av Påsken i det nya, himmelska Jerusalem.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Herre, på vägen till sitt lidande grät din son över  Jerusalem. Upplys 

 det folk ur vilket Frälsaren har  framgått, ditt utvalda folk, så att 

 de i Jesus  igenkänner den Messias, som de hoppas på. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

3. Herre, din son antog en tjänares gestalt och var för vår skull lydig 

 intill döden. Må de som har makten över folken aldrig glömma att 

 makt innebär tjänande. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Herre, din son gav sitt liv för sina bröder. Må de sjuka och 

 behövande finna hjälp och stöd hos sina medmänniskor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. Herre, din sons kors är vår ära inför världen. Må vi varje dag ta det 

 på våra axlar i tro, hopp och kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Barmhärtighetens Fader, genom Jesu Kristi lydnad har du frälst alla 

människor. Må vår bön nå fram till dig, och må de som vi anbefallt åt dig 

få de nådegåvor som de behöver. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Palmsöndagen 

 

Ps 22 (620) 

 
Alla som ser mig smädar mig, * 

de spärrar upp munnen, de skakar húvudet: 

”Befall dig åt Hérren! * 

Han må befría honom, 

han må rädda honom, * 

ty han har ju behág till honom.” 

 

Hundar ómger mig, * 

de ondas hop har kríngränt mig, 

de har genomborrat mina händer och fötter, * 

jag kan räkna alla mina bén. 

 

De delar mina kläder méllan sig * 

och kastar lott om min klädnad. 

Men du, Herre, var inte fjärran, * 

du min styrka, skynda till min hjälp. 

 

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, * 

mitt i församlingen skall jag prísa dig: 

Ni som fruktar Herren, lóva honom, † 

ära honom, alla Jakobs bárn, * 

och bäva för honom, alla Israels bárn. 
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PALMSÖNDAGEN – C 
 

Med glada Hosiannarop hälsade folket i Jerusalem Jesus medan han 

red in i den heliga staden. Sex dagar senare skulle samma folk kräva 

hans död. Idag, på Palmsöndagen samlas vi för att minnas dessa 

händelser. Vi vill fördjupa oss i Guds kärleks mysterium, Gud som 

inte skonade sin egen son, utan utgav honom för oss, vilka är minst 

lika föränderliga som folket i Jerusalem var den gången. Idag 

påbörjar vi Stilla Veckan. Vi kommer att få uppleva Jesu stund - som 

evangelisten Johannes kallar det i sitt evangelium - den stund för 

vilket Jesus hade kommit till världen. Han som har försonat våra 

synder och gett oss del i hans uppståndelse. 
 

Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i denna heliga Eukaristi, firat till minne av hans död och 

uppståndelse. 

Förbön 
 

Jesus Kristus är vår förespråkare inför Gud vår Fader, och därför 

vågar vi be. 
 

1. För kyrkan, att hon för sin samtid blir ett tecken på sann frid, vars 

 källa är Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För alla som bor i det Heliga Landet, att de må leva i endräkt och 

 fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För våra familjer, att trofasthet mot Kristi kors skall  vara en källa 

 för deras kristna liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som söker efter sanningen och efter en mening med livet, 

 att Kristus, som är världens ljus må upplysa deras hjärtan och föra 

 dem till den fulla sanningen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi, när vi mediterar över Kristi  lidande, grips av 

 en allt starkare önskan att bättra vårt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Barmhärtige Fader, hör våra ödmjuka böner, som vi frambär när vi nu 

tänker på din Sons lidande. Låt oss glädja oss åt de gåvor som vi får 

genom hans förtjänster. Han som lever och råder från evighet till evighet. 

Amen. 
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Palmsöndagen 

 

Ps 22 (620) 

 
Alla som ser mig smädar mig, * 

de spärrar upp munnen, de skakar húvudet: 

”Befall dig åt Hérren! * 

Han må befría honom, 

han må rädda honom, * 

ty han har ju behág till honom.” 

 

Hundar ómger mig, * 

de ondas hop har kríngränt mig, 

de har genomborrat mina händer och fötter, * 

jag kan räkna alla mina bén. 

 

De delar mina kläder méllan sig * 

och kastar lott om min klädnad. 

Men du, Herre, var inte fjärran, * 

du min styrka, skynda till min hjälp. 

 

Då skall jag förkunna ditt namn för mina bröder, * 

mitt i församlingen skall jag prísa dig: 

Ni som fruktar Herren, lóva honom, † 

ära honom, alla Jakobs bárn, * 

och bäva för honom, alla Israels bárn. 
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Palmsöndagen - II 

Ps 22 (620) 
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SKÄRTORSDAGEN – A 

 

Den afton, som denna kväll är en åminnelse av, firades en alldeles 

särskild fest av judarna till Herrens ära; de firade den från släkte till 

släkte. Osyrat bröd, bittra örter och Påskalammet – åts till minne av 

den natt då Gud befriade sitt folk från ”Faraos makt”. Denna 

välsignade kväll firade också Jesus och hans lärjungar minnet av 

uttåget ur Egypten. Samtidigt närmade sig den sanna befrielsens 

timme för världen. Allt som Jesus skulle utföra påföljande dag på 

korset, förstärkte han genom sina gester och ritualer denna kväll, 

allra främst genom instiftandet av Eukaristins sakrament, som skulle 

firas till hans åminnelse. Han själv skall vara mitt ibland dem vid 

varje brödsbrytelse och välsignande av kalken, ända tills den dag han 

skall komma igen. I dag är det den kvällen. Låt oss med stor 

uppmärksamhet delta i dess mysterium.  

Förbön 

 

Vi har samlats denna kväll, då Jesus instiftade nattvardens sakrament. Vi 

vill be för alla behövande i hela världen. 
 

1. För Kristi lärjungar i öst och väst, att de snart må samlas vid ett och 

 samma nattvardsbord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För de folk som saknar ett eget land, för alla oskyldigt fängslade, att 

 de må se sina förhoppningar  besannas, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de blir 

 trogna tjänare för Kristi frälsningsverk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla dem som har ett tungt kors att bära, att de under dessa 

 heliga dagar finner tröst, när de tänker på Kristi lidande,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss som samlats här till firandet av eukaristin, att vi genom våra 

 gärningar leder våra medmänniskor till  Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du lade allt i din sons händer. Genom sin död och uppståndelse blev 

han vår förespråkare hos dig. I denna heliga kväll ber vi, att du må 

uppfylla våra böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Skärtorsdagens kvällsmässa 
 

Ps 116 (675) 

 
 
 

Hur skall jag löna Hérren * 

alla hans välgärningar mot míg? 

Jag vill lyfta frälsningens bägare * 

och åkalla Herrens námn. 

 

Dyrbar i Herrens ögon * 

är hans heligas död. 

O Herre, jag är ju din tjänare, † 

jag är din tjänare, din tjänarinnas són, * 

du har lossat mina bánd. 

 

Åt dig vill jag offra lovets óffer, * 

jag vill åkalla Herrens námn. 

Jag vill infria mina löften åt Hérren * 

inför hela hans fólk, 
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SKÄRTORSDAGEN – B 
 

”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er 

innan mitt lidande börjar." 

På kvällen, dagen innan hans död, satte sig Jesus till bords med sina 

lärjungar. Trogen sitt folks traditioner ville han fira minnet av uttåget 

ur Egypten. Men denna måltids sanna innebörd uppenbarades för 

hans lärjungar denna kväll. Denna måltid skulle hädanefter firas som 

en åminnelse av Jesu död och uppståndelse. Allt det som skulle hända 

påföljande dag och ända fram till söndagens morgon befäster Jesus i 

Eukaristins sakrament. 

Idag är denna välsignade kväll inne. Med innerlig vördnad samlas vi 

för att fira åminnelsen av Herrens sista måltid. Herren är med oss, 

när vi bryter brödet och dricker från kalken. Det är samma 

påskmåltid som Jesus också längtar efter att få fira tillsammans med 

oss innan hans lidande börjar. 

Förbön 
 

Denna kväll minns vi den sista nattvarden. Genom Jesus Kristus, vår ende 

förespråkare i det Nya förbundet, vill vi be till Fadern, för alla våra bröder 

och systrar. 
 

1. För alla som tror på Kristus, att firandet av hans  nattvard, för dem 

 allt närmare honom, tills vi alla når den enhet för vilken han har 

 offrat sin heliga kropp och sitt heliga blod, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, som dagligen firar 

 eukaristins hemlighet, att de i sina liv efterliknar det som den 

 uttrycker, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För Guds utvalda folk, för vilket Påsken och Utvandringen utgjorde 

 början på deras frihet, att de aldrig upphör att vara Guds vittnen i 

 världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som lider av hunger, för de hemlösa och dem som dör på 

 gatorna runt om i världen, att deras lidanden väcker samvetet hos 

 de kristna som lever i goda omständigheter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som firar Herrens sista måltid, att vi enträget försöker 

 efterlikna Jesus i hans kärlek och ödmjukhet, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

Du är våra fäders Gud, som i denna natt förde ditt folk ut ur Egyptens land. 

Du är vår Herre Jesu Kristi Fader. Vi ber dig att frukten av Jesu död verkar 

i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Skärtorsdagens kvällsmässa 
 

Ps 116 (675) 

 
 
 

Hur skall jag löna Hérren * 

alla hans välgärningar mot míg? 

Jag vill lyfta frälsningens bägare * 

och åkalla Herrens námn. 

 

Dyrbar i Herrens ögon * 

är hans heligas död. 

O Herre, jag är ju din tjänare, † 

jag är din tjänare, din tjänarinnas són, * 

du har lossat mina bánd. 

 

Åt dig vill jag offra lovets óffer, * 

jag vill åkalla Herrens námn. 

Jag vill infria mina löften åt Hérren * 

inför hela hans fólk, 
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SKÄRTORSDAGEN – C 
 

„När stunden var inne, lade Jesus sig till bords tillsammans med 

apostlarna". Han bröt brödet och gav det åt sina lärjungar. Han gav 

dem även kalken att dricka ur. Genom dessa gester riktade Jesus sina 

lärjungars tankar mot Guds rike, vilket skulle komma i och genom 

Hans död och uppståndelse. Mästarens sista påskmåltid tillsammans 

med sina lärjungar är en åminnelse av instiftandet av Eukaristins 

sakrament.  Trogna Herrens befallning att göra detta till hans 

åminnelse, församlas vi också idag till brödsbrytelsen. Var gång vi 

äter detta bröd och dricker av kalken förkunnar vi Herrens död till 

dess han kommer. 

Förbön 

 

Samlade till firandet av den heliga eukaristin på den kväll då den 

instiftades, frambär vi, fulla av tro, våra böner till vår Fader i himlen. 
 

1. För kyrkan, som dagligen firar det sakramentala minnet av Kristi 

 offer, att hon allt mer blir lik sin Mästare och tjänar hela världen i 

 kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För den splittrade kristenheten, att gemenskapen kring det bröd 

 som bryts till Herrens åminnelse, blir en källa till förnyelse i livet 

 och leder till enandet av alla som bekänner sig till Kristus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de människor som lider av hungersnöd, att de  skall få hjälp 

 av sina bättre lottade bröder, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För föräldrar och andra, som har till uppgift att fostra de unga, att 

 de efter Kristi exempel med sina liv visar på en väg av kärlek och 

 sanning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi genom att ta emot Kristi kropp, allt mer växer 

 till i broderlig kärlek till varandra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, hör de böner som vi frambär till dig då vi minns din Sons 

sista måltid, och lär oss att allt mer likna vår Herre och Mästare i den 

sanna kärleken. Han som lever och råder från evighet till evighet. Amen.  
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Skärtorsdagens kvällsmässa 
 

Ps 116 (675) 

 
 
 

Hur skall jag löna Hérren * 

alla hans välgärningar mot míg? 

Jag vill lyfta frälsningens bägare * 

och åkalla Herrens námn. 

 

Dyrbar i Herrens ögon * 

är hans heligas död. 

O Herre, jag är ju din tjänare, † 

jag är din tjänare, din tjänarinnas són, * 

du har lossat mina bánd. 

 

Åt dig vill jag offra lovets óffer, * 

jag vill åkalla Herrens námn. 

Jag vill infria mina löften åt Hérren * 

inför hela hans fólk, 
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Långfredagens gudstjänst 
 

Ps 31 (628) 

 
 
Till dig, Herre, tar jag min tíllflykt, † 

låt mig aldrig komma på skám, * 

befria mig i din rättfärdighet. 

I dina händer lämnar jag min ánde, * 

du befriar mig, Herre, du sanne Gúd. 

 

Jag har blivit till stor skam inför mina gránnar † 

och till skräck för mina förtrógna, * 

de som ser mig på gatan flyr úndan. 

Jag är bortglömd som om jag var död, * 

jag har blivit som ett sönderslaget kärl. 

 

Men jag förtröstar på díg, * 

Herre, jag säger: ”Du är min Gúd.” 

Min tid står i dina händer, † 

rädda mig från mina fienders hánd * 

och från mina förföljare. 

 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 

hjälp mig i din nåd. 

Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, * 

alla ni som sätter ert hopp till Hérren. 
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Långfredagens gudstjänst (II) 
 

Ps 31 (628) 
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PÅSKAFTON – A 

 

Förbön 

 

I denna heliga natt, då Kristus uppstod från de döda, vill vi be för kyrkan 

och för hela världen. 

 

1. Må kyrkan över hela jorden få fira Herrens påsk och  ivrigt 

 bekänna att Kristus har uppstått från de döda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må de som i denna natt tar emot dopets sakrament, alltid förbli 

 Kristi trogna vittnen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må våra hemländer slå vakt om fädernas traditioner och alltid söka 

 det som förenar. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må våra avlidna bröder och systrar genom Guds nåd, få uppstå 

 från de döda, liksom Kristus har uppstått. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi som här firar Påskvigilian leva så, att Herren finner oss 

 vakande, när han återkommer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Helige Fader, tag i denna nåderika natt emot våra ödmjuka böner och 

beskydda ditt folk, som är spritt över hela jorden. Må vi alla utan att 

förtröttas vandra mot en ny himmel och en ny jord. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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PÅSKAFTON – B 

 

Förbön 

 

Vid viktiga tillfällen i kyrkans liv ber vi för hennes behov och välgång. 

Även under firandet av Påskvigilian, som är hela årets liturgiska 

höjdpunkt, ber vi för kyrkan och för världen. 

 

1. För den heliga kyrkan, vår moder, att hon alltid blir grunden för 

 det nya livet, som hon bär inom sig genom Kristi ande, som bor i 

 henne, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För den splittrade kristenheten, att de som förenas  genom samma 

 dop och tro, blir ett i frid och kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de folk som lever i hat och som kämpar mot varandra, att fred 

 skall råda bland dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som i denna natt tar emot dopets och eukaristins 

 sakrament, att de under hela sitt liv blir  Kristi trogna vittnen, med 

 vilken de i denna natt har  blivit förenade, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som vakar här i denna påsknatt, att Herren vid sin 

 återkomst finner oss redo att möta honom i ett ljus som aldrig 

 slocknar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Tag emot, Herre, våra ödmjuka böner, som vi frambär i denna nåderika 

natt. Beskydda ditt folk som är utspritt över hela världen, så att det 

enträget kan vandra mot en ny himmel och en ny jord. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre.  
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PÅSKAFTON – C 

 

Förbön 

 

I denna heliga natt står vi inför Herren som lever och för vår talan inför 

Gud. Vi ber för kyrkan och för världen. 

 

1. För kyrkan, att hon, förnyad genom Påskens mysterium, förkunnar 

 för världen glädjen över det nya liv, som har sin början i 

 Uppståndelsen, ber vi Herren, vår Gud:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de nydöpta som stärkts med den helige Andes gåvor, att de 

 under hela livet förblir Kristus trogna och får sin eviga belöning av 

 honom, ber vi Herren, vår Gud:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För världens alla nationer, att de må leva i fred och  växa till i frihet, 

 ber vi Herren, vår Gud: 

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra hemländer, att alla deras invånare bygger sin framtid på 

 respekt för människan och att de alltid skall leva enligt Guds bud, 

 ber vi Herren, vår Gud:   

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som deltar i Påsknattens firande, att vår vaka stärker oss i 

 tron på Kristi uppståndelse och vår egen delaktighet i hans ära,  

 ber vi Herren, vår Gud: 

 Herre, hör vår bön. 

 

I denna natt, då jord och himmel förenas, vill vi be för hela den frälsta 

mänskligheten. Herre, beskydda din kyrka som är din Sons sakrament i 

världen. Han som lever och råder i evighet. Amen.  
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Påskvakan (efter första läsningen - 1 Mos 1) 
 

Ps 104 (668) 

 
 

Lova Herren, min själ. * 

Herre, min Gud, du är hög och stór. 

I majestät och härlighet är du klädd, * 

du höljer dig i ljus som i en mántel, 

 

Du grundade jorden på hennes fästen, * 

så att den aldrig i evighet vácklar. 

Med djupet betäckte du den som med en klädnad, * 

vattnen stod högt över bérgen. 

 

Du lät källor flyta fram i dálarna, * 

mellan bergen tog de sin väg. 

Vid dem bor himlens fåglar, * 

från trädens grenar höjer de sin röst. 

 

Du vattnar bergen från dina sálar, * 

jorden mättas av den frukt du skápar. 

Du låter gräs skjuta upp för djúren † 

och växter till människans tjänst. * 

Så låter du bröd framgå ur jórden. 

 

Herre, mångfaldiga är dina verk! 

Med vishet har du gjort dem álla. * 

Jorden är full av vad du har skápat. 

Lova Herren, min själ. 
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Påskvakan (efter första läsningen - 1 Mos 1) - II 
 

Ps 33 (630) 

 
 

 
 
Herrens ord är rätt, * 

och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 

Han älskar rättfärdighet och rätt, * 

jorden är full av Herrens nåd. 

 

Himlen är gjord genom Herrens órd * 

och all dess här genom anden från hans mún. 

Han samlar havets vatten som i en hög, * 

han lägger djupen i deras förråd. 

 

Saligt det folk vars Gud är Hérren, * 

det folk som han har utvalt till sin árvedel. 

Från himlen skådade Herren néd, * 

han såg alla människor. 

 

Vår själ väntar efter Hérren, * 

han är vår hjälp och vår sköld. 

Må din nåd, Herre, vara över 

såsom vi hoppas på díg. 
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Påskvakan (efter andra läsningen - 1 Mos 22) 
 

Ps 16 (615) 

 
 
Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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Påskvakan (efter tredje läsningen - 2 Mos 14) 
 

2 Mos 15 (696) 

 
Låt oss sjunga till Herrens ära. † 

Högt är han úpphöjd. * 

Häst och man störtade han i hávet. 

Herren är min styrka och min lóvsång, * 

han blev min räddning. 

Han är min Gud, honom vill jag prísa, * 

min faders Gud, honom vill jag ära. 

 

Herren är en krígare, * 

”Herren” är hans námn. 

Han vräkte faraos här och vagnar i hávet, * 

hans bästa kämpar dränktes i Röda hávet. 

 

De täcktes av váttnen, * 

de sjönk som sten i djúpen. 

Din högra hand, Herre, du härlige och stárke, * 

din högra hand, Herre, krossar fíenden. 

 

Du leder dem fram och plantérar dem * 

på det berg som är din égendom, 

i din befästa boning, som du förvärvat, * 

det tempel som dina händer har grúndlagt. 

Herren är kónung * 

alltid och i évighet. 
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Påskvakan (efter fjärde läsningen - Jes 54) 
 

Ps 30 (627) 

 
 
Jag vill upphöja dig, Hérre, † 

ty du har dragit mig ur djúpet, * 

du har inte låtit mina fiender triumféra. 

Herre, du förde mig upp ur dödsriket, * 

du gav mig liv, du lyfte mig upp ur gráven. 

 

Lovsjung Herren, ni hans frómma, * 

prisa hans heliga námn. 

Ty ett ögonblick varar hans vréde, * 

men hela livet hans nåd. 

Om aftonen gästar gråt, * 

men om morgonen kommer júbel. 

 

Herre, hör, och var mig nådig, * 

Herre, var min hjälpare. 

Du förvandlade min klagan till dans. 

Herre, min Gud, jag skall tacka dig för évigt. 
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Påskvakan (efter femte läsningen - Jes 55) 
 

Jes 12 (698) 

 
 
 

Gud är min frälsning, * 

jag är trygg och behöver inte frúkta. 

Herren är min styrka och min lóvsång, * 

han blev min räddning. 

 

Jublande skall ni skall ösa vátten † 

ur frälsningens källor, * 

Tacka Herren, åkalla hans namn,  

gör hans gärningar kända bland fólken, * 

förkunna att hans namn är úpphöjt. 

 

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, * 

låt dem bli kända över hela jórden. 

Höj jubelrop, ni som bor på Síon, * 

ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige. 
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Påskvakan (efter sjätte läsningen - Bar 3) 
 

Ps 19 (619) 

 
 

 
 
Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, * 

Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís. 

 

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, * 

Herrens bud är klart och upplyser ögonen. 

 

Herrens fruktan är ren och består för évigt, * 

Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 
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Påskvakan (efter sjunde läsningen - Hes 36) 
 

Ps 42-43 (635) 

 
 

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Gúden. * 

När skall jag få träda fram inför Guds ánsikte? 

 

Jag överväldigas av sorg när jag mínns * 

hur jag gick i festtåget upp till Guds hús, 

under fröjderop och tácksägelse, * 

i skaran som höll högtid. 

 

Sänd ditt ljus och din sanning, må de léda mig, * 

må de föra mig till ditt heliga berg och till din bóning, 

 

så att jag får gå in till Guds áltare, * 

till Gud, som är min glädje och fröjd, 

och tacka dig till hárpa, * 

Gud, min Gúd. 
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Påskvakan (efter epistel - Rom 6) 
 

Ps 118 (677) 

 
 

 
 

 

Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 
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Påskvakan (efter epistel - Rom 6) - II 
 

Ps 118 (677) 
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PÅSKDAGEN – A 

 

Detta är dagen, som Herren har gjort! Vi samlas i dag med glädje för 

att fira den dag då vår Herre, Jesus Kristus besegrade synden och 

gick från döden till livet. Genom deltagandet i denna Eukaristi, den 

uppståndne Herrens gåva, låt oss be till honom, att vi varje dag skall 

kunna kasta ifrån oss varje synd, och kunna följa honom till ett nytt 

liv i ljuset.  

Förbön 

 

På denna stora dag, så efterlängtad av hela mänskligheten, ber vi till Gud, 

vår Fader för kyrkan och för hela världen. 

 

1. Herre, genom din son har du slutit ett nytt och evigt förbund med 

 oss. Se till din kyrka, som är detta nya förbunds folk och led henne 

 till ett evigt liv. Vi ber dig:   

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, din son uppstod från de döda. Stärk kyrkans herdar med din 

 helige Ande, så att de blir ivriga vittnen för din sanning och kärlek. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, din son är vår fred. Skänk styrka åt folken, så att de utan att 

 förtröttas strävar efter fred med varandra och övervinner alla 

 svårigheter. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, din son är vår broder och vår uppståndelse. Tag emot alla 

 våra avlidna bröder och systrar i ditt rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, din son visade sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. 

 Han åt och drack med dem. Låt oss som tar emot hans kropp och 

 blod, redan idag glädja oss åt det gästabud, som väntar oss i ditt 

 rike. Vi ber dig:  

Herre, hör vår bön. 

 

Herre, tag emot våra böner, som vi bär fram inför dig på den dag då din 

son uppstod från de döda. Må vi få glädja oss över din nåd. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Påskdagen 
 

Ps 118 (677) 

 
 

 
Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 
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PÅSKDAGEN – B 

 

”Detta är dagen då Herren grep in” (Ps 118:24) 

Efter Stilla Veckan kommer den glada och strålande Påskdagen. 

Dagen, på vilken kyrkan ropar: ”Kristus är uppstånden! Ja han är 

sannerligen uppstånden! ” 

Idag skall vi få mätta oss av Guds ord och få ta emot Herrens kropp 

och blod. Eukaristins sakrament är en åminnelse av Herrens död och 

uppståndelse. Herren sätter sig tillsammans med oss vid det heliga 

måltidsbordet. Han är verkligen här, liksom han var bland sina 

lärjungar, då han åt och drack tillsammans med dem efter sin 

uppståndelse.  

Förbön 
 

Kristus har uppstått från de döda. Han sitter på Faderns högra sida och är 

vår förespråkare hos honom. Därför kan vi med tillit vända oss till Gud 

och be. 
 

1. Herre, du har låtit Jesus uppstå från de döda. Må hela den heliga 

 kyrkan ständigt förkunna sanningen om hans uppståndelse.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, du smorde Jesus med kraft och helig Ande. Må alla de som 

 förkunnar evangeliet, liksom han vittna genom goda gärningar.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, du kom med fred till de förskräckta lärjungarna. Må länder 

 och nationer som nu lever i fiendskap och krig uppnå sann och 

 varaktig fred. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, din son gav apostlarna uppgiften att döpa folken i Faderns 

 och Sonens och den helige Andes namn. Må de som fått ta emot 

 dopets sakrament under denna påsk, få trons nåd. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, du är vårt liv. Ge evigt liv åt våra bröder och systrar, som 

 lämnat denna värld tecknade med trons insegel. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader. Vårt hopp är i Jesus, din son som har uppstått från de 

döda. Vi ber dig, skänk oss av dina rikliga nådegåvor. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Påskdagen 
 

Ps 118 (677) 

 
 

 
Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 
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PÅSKDAGEN – C 

 

Detta är dagen som alla har längtat efter. Dagen, på vilken Kristus 

har besegrat döden, helvetet och satan. Dagen på vilken vi församlas 

för att genom firandet av den heliga Eukaristin tacka Gud för 

frälsningens nåd.  Livet kämpade mot Döden, men trots att Livets 

Herre dödades, har han genom sin uppståndelse besegrat döden och 

härskar nu för evigt. Han är närvarande mitt ibland oss för att mätta 

oss med sitt ord och sin kropp, och för att säga till var och en av oss: 

”Jag har uppstått från graven och är alltid med dig”. 
 

Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi värdigt skall kunna 

delta i firandet av denna heliga Eukaristi, som är åminnelsen av hans död 

och uppståndelse. 

Förbön 
 

På denna dag, då vår Herre Jesus Kristus segrade över döden, frambär vi 

våra böner till Gud vår Fader. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon med sitt liv vittnar för världen om 

 tron på den uppståndne Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För vår splittrade kristenhet, att vår gemensamma tro på Kristi 

 seger över döden, gör våra hjärtan öppna för den frid och enhet 

 som endast han kan skänka oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som ännu inte har nåtts av det Glada budskapet om 

 frälsningen, att de tack vare de kristnas  ansträngningar får del i 

 den Uppståndnes ljus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla våra avlidna som har lämnat oss för att få glädjas över att 

 se Guds ansikte, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi genom att deltaga i denna eukaristi, ständigt 

 förändrar vårt liv och vänder oss till det himmelska, där Kristus 

 sitter på Faderns högra sida, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, hör våra böner, som vi frambär till dig på denna glädjerika 

dag, då din son uppstod från de döda, och hjälp alla människor på deras 

väg hem till dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Påskdagen 
 

Ps 118 (677) 

 
 

 
Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 
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Påskdagen 
 

Påsksekvensen (313) 
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ANNANDAG PÅSK – A 

 

Efter sin uppståndelse visade sig Kristus många gånger för sina 

lärjungar, för att stärka deras tro, och för att övertyga dem om att - i 

överensstämmelse med Guds frälsningsplan – måste han lida och så gå 

in i sin Faders härlighet. Vi samlas i dag kring Kristi altare, för att 

genom lyssnandet till Ordet och mottagandet av Herrens kropp och 

blod stärka vår tro på de stora gärningar som han har utfört för vår 

frälsnings skull.  

 

Förbön 

 

Den uppståndne Kristus lever och för vår talan inför Fadern. Därför vågar 

vi nu be till honom. 

 

1. För hela världen, som slits sönder av krig och konflikter, att 

människorna skall inse att de är Guds barn, kallade till ett liv i 

sanning och fred, ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve och för alla biskopar, att de för sin samtid  blir 

levande vittnen för Kristus, den gode Herden,  ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

3. För kyrkans alla teologer och lärare, att de söker sanningen med 

uppriktigt hjärta och tjänar Guds folk, ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra sjuka bröder och systrar, att glädjen över  Kristi 

 uppståndelse från de döda genomstrålar deras liv, ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi, styrkta av Guds ord och av Kristi 

kropp och blod, var dag må leva i  sanning och delaktighet i Herrens 

uppståndelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du låter oss delta i åminnelsen av din sons uppståndelse. Tag emot 

våra böner och låt oss glädja oss över dina gåvor. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 

 

 



155 

Annandag Påsk 
 

Ps 16 (615) 

 
 
Bevara mig, Gúd, *  

ty jag tar min tillflykt till díg.  

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, * 

för mig finns inget gott utom díg.  

 

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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ANNANDAG PÅSK – B 

 

Från och med igår och under hela denna vecka kommer vi att få 

uppleva en särskild glädje i Kyrkan. 

Källan till denna glädje är den uppståndne Jesus: Jesus lever! Vi har 

församlats här idag för att fira hans påskmysterium. Det uppenbaras i 

sin fullhet i Guds ord och i Eukaristin. Kristus är närvarande här i 

vår gemenskap och kommer att vara med oss till tidens slut.  I vilket 

mån är Kristi närvaro en källa till glädje för mig?  

 

Förbön 

 

Kristus är uppstånden! Han lever och för vår talan inför Fadern. Därför 

vågar vi nu be till honom. 

 

1. Att hela kyrkan skall fyllas med innerlig glädje över Kristi 

 uppståndelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att vi alla må upptäcka den sanna glädjens källor: allt det vackra 

 och goda, allt som du har skänkt oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att vi tack vare ditt exempel verkligen skall kunna tro att det goda 

 är starkare än det onda och att livet övervinner döden,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att du alltid skall vara med oss alla, så att all sorg, förtvivlan och 

 bitterhet skall försvinna ur våra hjärtan och att vi skall sprida 

 glädjen över Kristi uppståndelse över hela jorden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att du skall låta alla avlidna, vilka under sitt liv på jorden har trott 

 på din uppståndelse, få skåda ditt ansikte i den eviga glädjen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Vår uppståndne och förhärligade Frälsare! Fyll våra hjärtan med påskens 

glädje och frid. Hjälp oss att kunna dela med oss av denna glädje åt andra. 

Du som lever och råder i evighet. Amen. 
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Annandag Påsk 
 

Ps 16 (615) 

 
 
Bevara mig, Gúd, *  

ty jag tar min tillflykt till díg.  

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, * 

för mig finns inget gott utom díg.  

 

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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ANNANDAG PÅSK – C 

 

I dagens evangelium kommer Jesus att säga till oss: „Var inte rädda.". 

Vi har församlats idag till firandet av den heliga Eukaristin, för att än 

en gång få uppleva gårdagens stora glädje. Låt oss helt lita på den 

uppståndne Herren och anförtro åt Honom alla våra bekymmer. Han 

har besegrat världen. 

 

Låt oss bekänna inför Gud våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av åminnelsen av Kristi död och uppståndelse. 

 

Förbön 

 

Vi tackar Fadern för hans barmhärtighet, för den gåva  han skänkt oss i sin 

son, som dog och uppstod för oss, och vi ber till honom. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon må påminna alla människor om att 

 de är Guds barn och att de ständigt skall sträva efter fullkomlighet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att han under sina apostoliska resor förkunnar 

 evangeliet om Kristi uppståndelse för hela världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som i dagarna har mottagit dopets heliga sakrament, att 

 Kristus blir för dem den enda vägen  genom livet, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som förfalskar evangeliet, att de får möta Kristi sanna 

 vittnen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi behandlar varandra med aktning och kärlek, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Himmelske Fader, tag emot våra böner, som vi frambär genom Jesus 

Kristus, som dog och uppstod från de döda. Han som lever och råder från 

evighet till evighet. Amen. 
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Annandag Påsk 
 

Ps 16 (615) 

 
 
Bevara mig, Gúd, *  

ty jag tar min tillflykt till díg.  

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, * 

för mig finns inget gott utom díg.  

 

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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2 PÅSKSÖNDAGEN – A 

Den gudomliga barmhärtighetens söndag 

 

Efter apostlarnas och de första kristnas exempel samlas vi här idag, 

för att lyssna till Guds ord och för att fira åminnelsen av vår Herres 

lidande, död och uppståndelse. Låt oss gemensamt delta i detta 

sakrament och fördjupa vår tro och ömsesidiga kärlek, låt oss rena oss 

från våra synder och förena oss alldeles särskilt med Gud den 

Barmhärtige Fadern, idag på den Gudomliga Barmhärtighetens egen 

söndag.  

Förbön 

 

Samlade till firandet av den heliga eukaristin ber vi till Gud, vår Fader i 

himlen. 

 

1. För Jesu alla lärjungar, att de för sin samtid blir till levande vittnen 

 för Guds kärlek och barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För kyrkans herdar, att deras förkunnelse skall ingjuta förtröstan 

 till Guds barmhärtighet i de troendes hjärtan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra bröder och systrar som har svårt att tro, att de vid synen 

 av de kristnas barmhärtiga gärningar skall kunna tro på den 

 oändligt barmhärtige Guden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som har det gott ställt, att de skall visa barmhärtighet mot 

 sina behövande bröder och systrar och dela med sig åt dem, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som har samlats här, att vi, styrkta genom Guds ord, tror 

 på att Jesus Kristus är Guds son och att vi alltid lever efter hans 

 lära och i förtröstan till honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, genom Kristi uppståndelse har du gett oss ett nytt liv. Sänd oss din 

Ande och ge oss i din nåd, vad vi ber om. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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2 påsksöndagen - år A 
 

Ps 118 (677) 

 
 
Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 
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2 PÅSKSÖNDAGEN – B 

Den gudomliga barmhärtighetens söndag 

 

Vi församlas till firandet av den heliga Eukaristin i påskens glädje. 

Död och begraven har Kristus uppstått från de döda. Han lever och 

för vår talan inför Fadern. Dagens söndag närvarandegör denna 

glädje på ett alldeles särskilt sätt. Den gudomliga barmhärtigheten 

flödar över oss genom Jesu öppnade sida, som han visar för den 

tvivlande Tomas. Samtidigt är Jesu sår också tecknen på priset för vår 

återlösning. Låt oss be att vetskapen om Guds oändliga 

barmhärtighets överflödande nåd skall tända kärlekens eld i våra 

hjärtan och uppväcka en uppriktig ånger över våra synder.  

 

Låt oss be Gud om förlåtelse för alla våra synder, för att vi på ett värdigt 

skall kunna delta i firandet av denna heliga eukaristi. 

Förbön 

 

Kristus säger: Saliga de som inte har sett men ändå tror. Med djup tro och 

i förtröstan till hans oändliga barmhärtighet ber vi nu till Herren vår Gud. 

 

1. För Guds heliga kyrka, att hon liksom de första kristna, lever i 

 fullkomlig enhet och förtröstan till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För kyrkans alla herdar, att de med sin egen djupa och levande tro 

 på den Uppståndne, stärker alla som döpts i Kristus och att deras 

 förkunnelse skall ingjuta förtröstan till Guds barmhärtighet i de 

 troendes hjärtan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För de nyligen döpta, att de under hela sitt liv förblir Gud trogna, 

 och att de genom sina liv vittnar om Guds barmhärtighet genom att 

 själva visa barmhärtighet,  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som hör bikt, att de med iver tjänar Guds folk genom att 

 förmedla botens och försoningens sakrament, som är en frukt av 

 Guds barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som är samlade här, att vi växer till i tro och  förtröstan på 

 Jesus Kristus, Guds son, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud vår Fader, stärk vår tro på din enfödde son och lär oss ta emot din 

barmhärtighet. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 påsksöndagen - år B 
 

Ps 118 (677) 

 
 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Arons hus säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må de som fruktar Herren säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Herrens högra hand är úpplyft, * 

Herrens högra hand gör mäktiga tíng. 

Jag skall inte dö utan léva * 

och berätta om Herrens gärningar. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 

Detta är den dag som Herren har gjórt, * 

låt oss nu jubla och vara gláda! 
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2 PÅSKSÖNDAGEN – C 

Den gudomliga barmhärtighetens söndag 
 

Församlade till firandet av Eukaristin befinner vi oss i anden i 

nattvardssalen. Nattvardssalen är den plats där Jesus åt den sista 

påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar. Men det var också där 

han visade sig för dem efter sin ärorika uppståndelse - mitt i deras 

förtvivlans och misstros mörker. Herren möter oss också idag för att 

genom att visa oss såren i sina händer och sin sida övertyga oss om 

hans seger över döden. Men inte bara över döden. Då Jesu sida 

genomborrades på korset, flöt det blod och vatten ur den. 

I den stunden öppnades källan till Guds oändliga barmhärtighet nåd. 

Låt oss med förtröstan ösa förlåtelse ur denna rika källa. 

  

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

firandet av åminnelsen av Jesu triumf över döden. 

Förbön 
 

Samlade att fira eukaristin på denna Herrens dag, vänder vi oss till vår 

Fader i himlen och ber. 
 

1. För alla Kristi lärjungar, att de för vår tid blir levande exempel på 

 hans kärlek och barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För kyrkans herdar, att de troget vakar över evangeliets skatt, som 

 anförtrotts åt dem, och att deras förkunnelse skall ingjuta 

 förtröstan till Guds barmhärtighet i de troendes hjärtan  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3.  För dem som finner det svårt att tro, att de tack vare kärleksfulla 

 kristnas barmhärtiga gärningar återfår sin tillit till den 

 barmhärtige Guden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4.  För dem som står inför en ny etapp i livet, att Gud välsignar dem 

 med styrka i tron och förtröstan i hjärtat, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5.  För oss som har samlats här för att fira den heliga eukaristin, att 

 vi, styrkta av Guds ord och i förtröstan till honom alltid visar 

 barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, genom Kristi uppståndelse från de döda har du gett oss ett nytt liv. 

Ingjut din Ande i våra hjärtan, skänk oss din nåd och bönhör oss. Genom 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 påsksöndagen - år C 
 

Ps 118 (677) 

 
 

 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Arons hus säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må de som fruktar Herren säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 

Detta är den dag som Herren har gjórt, * 

låt oss nu jubla och vara gláda! 

 

Herre, hjälp oss, * 

Herre, låt det gå oss väl. 

Välsignad han som kommer i Herrens námn. * 

Vi välsignar er från Herrens hús. 

Herren är Gud, han gav oss ljus. 
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3 PÅSKSÖNDAGEN – A 

 

Jesus Kristus, vår Herre, har sannerligen uppstått från de döda och är 

närvarande mitt ibland oss, när vi samlas för att närvarandegöra hans 

påsks mysterium. Han kallar oss, förklarar Skriften och bryter brödet 

för oss. Låt oss öppna oss för Guds nåds verkan, så att Herrens 

närvaro ibland oss, kan förvandla vårt liv. 

 

Förbön 

 

Vi frambär våra ödmjuka böner till Gud, som genom Jesus Kristus har 

visat oss sin kärlek. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid må förkunna Guds ord och 

 samla alla folk kring Herrens bord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att hans tjänande kallar dem, som  lämnat Kristus, 

 tillbaka till honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som styr världens nationer, att de respekterar alla kristnas 

 rätt att tillbedja Kristus, människornas Frälsare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som nyligen blivit döpta, att de genom att studera den 

 heliga Skrift, allt starkare håller fast vid Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vårt möte med Herren i dagens eukaristi, väcker i 

 oss en kärlek till honom och till alla våra bröder och systrar,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Fader, du har återlöst oss med din sons blod. Hör de böner, som vi bär 

fram inför dig, och låt oss ta del av frukterna av hans lidande. Han som 

med dig lever och råder i evigheters evighet. Amen. 

 

 

 

 

 



167 

3 påsksöndagen - år A 
 

Ps 16 (615) 

 
Bevara mig, Gúd, * 

ty jag tar min tillflykt till díg. 

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, *  

för mig finns inget gott utom díg.  

 

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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3 PÅSKSÖNDAGEN – B 

 

Vi har församlats här idag till firandet av Eukaristin, till minne av 

Kristi påsk, hans övergång från döden till livet. Den Uppståndne 

kommer i denna stund till sitt folk. Han låter sig kännas igen i 

Skriftens ord och i brödsbrytelsen. När vi deltar i firandet av detta 

mysterium blir vi hans vittnen inför våra bröder och systrar, för vilka 

vi skall förkunna hans död och bekänna hans uppståndelse tills han 

återkommer i härlighet. 

 

Förbön 

 

Vi tror att Jesus är vår förespråkare och vår Frälsare. Därför vågar vi be till 

Gud, vår Fader. 

 

1. För alla biskopar, präster och diakoner, att de troget förkunnar 

 Messias lära, han som led, dog och uppstod från de döda,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som har makt över oss, att de med rättvisa leder oss till 

 fred och endräkt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som gått vilse på livets väg, att de åter  finner Gud och kan 

 glädjas åt ett nytt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra avlidna, att han till vilken de hade satt sitt  hopp, låter dem 

 få del i sin seger över döden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi känner igen Kristus när han talar till 

 oss och bryter brödet åt oss, och att vi kan vittna om honom inför 

 våra medmänniskor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud vår Fader, din son är vårt ljus. Han förklarar skriftens ord för oss och 

samlar oss vid den heliga Måltiden. Vi ber dig, se med mildhet på våra 

böner, som vi bär fram i Jesu namn. Han som med dig lever och råder, 

Gud från evighet till evighet. Amen. 

 



169 

3 påsksöndagen - år B 
 

Ps 4 (612) 

 
 
När jag ropar, så svára mig, * 

du min rättfärdighets Gúd, 

du som i trångmål skaffar mig rúm, * 

var mig nådig och hör min bön. 

 

Besinna att Herren har utvalt den frómme, * 

Herren hör när jag ropar till hónom. 

 

Många säger: ”Vem ger oss lycka?” * 

Herre, låt ditt ansikte lysa över óss. 

I frid vill jag lägga mig ner, 

och i frid skall jag somna ín, * 

ty du, Herre, låter mig bo i trygghet. 
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3 PÅSKSÖNDAGEN – C 

 

Den förhärligade Kristus uppenbarar sig för sina lärjungar på den 

första dagen i veckan, samma dag som han uppstod från de döda och 

samma veckodag som han också skulle komma att sända den helige 

Ande till dem på Pingstdagen. Den Uppståndne känns oftast igen vid 

måltider, så var det i Emmaus, och så är också i dagens evangelium. 

Det är först när de börjar äta måltiden på stranden som lärjungarna 

blir övertygade om att det verkligen är Jesus som har visat sig för 

dem. Idag har vi också samlats här till en helig måltid. Kristus är 

verkligen närvarande här mitt ibland oss och bjuder oss till den enda 

sanna festmåltiden, den om vilken Jesus har sagt: „Salig den, som får 

vara med om måltiden i Guds rike " (Luk 14.15). 

 

Låt oss bekänna inför Gud att vi är syndare, så att vi uppmärksamt skall 

kunna lyssna till Guds ord och värdigt kunna delta i firandet av denna 

heliga Eukaristi. 

Förbön 
 

Vi har samlats här för att förkunna att Kristus har uppstått från de döda. 

Fulla av förtröstan ber vi. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon såväl i glädje som i lidande, utan att 

 förtröttas predikar Kristi uppståndelse för hela världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För påven, den helige Petrus efterföljare, att hans omsorg om Kristi 

 fårahus får stöd genom våra böner, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de barn som förbereder sig för sin första heliga kommunion, att 

 de tar emot Kristus med levande tro och kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För våra avlidna, att de må glädja sig över det  uppståndna 

 Lammets ära, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi må känna igen Kristus i sakramenten och i de 

 människor som vi möter på vår väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud, stöd alla människor med din nåd, och lär oss att med tro 

nalkas ditt hemlighetsfulla väsen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 påsksöndagen - år C 
 

Ps 30 (627) 

 
 

Jag vill upphöja dig, Hérre, † 

ty du har dragit mig ur djúpet, * 

du har inte låtit mina fiender triumféra. 

Herre, du förde mig upp ur dödsriket, * 

du gav mig liv, du lyfte mig upp ur gráven. 

 

Lovsjung Herren, ni hans frómma, * 

prisa hans heliga námn. 

Ty ett ögonblick varar hans vréde, * 

men hela livet hans nåd. 

Om aftonen gästar gråt, * 

men om morgonen kommer júbel. 

 

Herre, hör, och var mig nådig, * 

Herre, var min hjälpare. 

Du förvandlade min klagan till dans, 

du klädde av mig sorgens dräkt * 

Herre, min Gud, jag skall tacka dig för évigt. 
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4 PÅSKSÖNDAGEN – A 

 

Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står mitt i de 

troendes gemenskap, för att förkunna evangeliet och för att mätta den 

med sin kropp och sitt blod. Låt därför inte våra hjärtan bli hårda och 

likgiltiga för Guds röst, utan låt oss – när vi sedan skall återvända 

hem – bli äkta förkunnare av det glada budskapet om dödens 

Besegrare. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, den gode Herden, som har återköpt oss med sitt 

blod, ber vi till vår Fader i himlen. 

 

1. För kyrkans alla herdar, att de liksom Kristus, den gode  Herden, 

 har omsorg om dem som anförtrotts åt dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som styr länder och stater, att de för sina  länders väl 

 bemödar sig om fred i hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som blivit kallade till präster eller till ordensliv, att de 

 villigt följer den ende Läromästaren och är lydiga mot hans ord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra bröder och systrar, som gått före oss på vägen  till 

 evigheten, att de må glädja sig över att leva i Guds hus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi tillsammans med Kristus, den gode Herden, 

 övervinner det onda och tillsammans med honom når livets fullhet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, du har återköpt världen genom din Sons lydnad. Hör våra 

ödmjuka böner, som vi bär fram till dig genom honom, som med dig lever 

och råder, från evighet till evighet. Amen. 
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4 påsksöndagen - år A 
 

Ps 23 (621) 

 
 

Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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4 PÅSKSÖNDAGEN – B 

 

Vi är kyrkan – Kristi fårahus. Jesus, den gode Herden, leder sin 

hjord, Kyrkan. Han tar hand om sina får, söker efter de borttappade, 

förlåter syndarna, botar de sjuka, och mättar de hungriga med sin 

kropp och sitt blod. Han har dött och uppstått för oss. Eukaristin, 

vars firande vi precis har påbörjat, är en sakramental åminnelse av 

hans offer för vår frälsning. 

 

Förbön 

 

Gud har återlöst oss med sin Sons, Jesu Kristi blod. Jesus är den gode 

Herden och därför ber vi. 

 

1. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de då fara 

 hotar Kristi fårahus alltid är beredda att dela dess öden,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna, att de snart skall samlas vid ett och samma 

 altarbord och gemensamt fira eukaristin, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som har ansvaret för folken, att de månar om freden, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För unga kristna, att de öppnar sina hjärtan för Guds kallelse till 

 kyrkan och villigt går ut i världen för att predika evangeliet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi i våra vardagssysslor visar vår 

 tro på att frälsningen endast går att finna i Jesu namn,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, hör våra böner, som vi frambär inför dig, och skänk oss av 

dina gåvor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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4 påsksöndagen - år B 
 

Ps 118 (677) 

 
 

Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 

Bättre att ta sin tillflykt till Hérren * 

än att förlita sig på människor. 

Bättre att ta sin tillflykt till Hérren * 

än att förlita sig på de mäktiga. 

 

Jag tackar dig för att du svárade mig * 

och blev min räddning. 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 

 

Välsignad han som kommer i Herrens námn. * 

Vi välsignar er från Herrens hús. 

Du är min Gud, och jag vill tácka dig, * 

min Gud, jag vill höja ditt lóv. 

Tacka Herren, ty han är gód, * 

evigt varar hans nåd. 
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4 PÅSKSÖNDAGEN – C 

 

Den Uppståndne Herren församlar oss idag till firandet av hans 

påskoffer. Eukaristin firas till minnet av Herrens lidande, död och 

uppståndelse. Må vi lära oss att dö för synden tillsammans med 

Kristus, för då kommer vi säkert också att få uppstå tillsammans med 

honom. Om vi förblir trogna Herren, kommer vi en gång att få ha del 

i hans eviga ära och kommer att få stå på hans högra sida när han 

återkommer vid tidens slut. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Vi är Guds barn och får i hans hjord. Därför vågar vi be, fulla av 

förtröstan. 

 

1. Herre, se till din kyrka. Befäst alla kristna i tron och låt de som 

 tvivlar lära känna dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, se till alla de folk, som strider mot varandra. Ge dem vishet 

 och kunskap, och skänk dem sann och varaktig fred. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, se till våra bröder och systrar som lämnat denna värld. Må 

 de återfinnas stående inför din och Lammets tron. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, se till de barn som ännu inte blivit födda. Ge dem ditt 

 beskydd så att de kan komma till den värld, dit du har kallat dem.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, se också till oss som är samlade här. Hjälp oss att leva i din 

 kärlek och vittna om ditt heliga ord. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, vår Gud, hör de böner som vi här har burit fram, och uppfyll oss 

med glädje över din Sons uppståndelse. Han som tillsammans med dig 

lever och råder i all evighet. Amen. 
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4 påsksöndagen - år C 
 

Ps 100 (666) 

 
 

 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, † 

tjäna Herren med glädje, * 

kom inför hans ansikte med fröjderop. 

 

Förnim att Herren är Gud. 

Han har gjort oss, och inte vi själva, * 

till sitt folk och till får i sin hjórd. 

 

Ty Herren är god, 

evigt varar hans nåd * 

och hans trofasthet från släkte till släkte. 
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5 PÅSKSÖNDAGEN – A 

 

Jesus Kristus är Kyrkans hörnsten. Kyrkan består av levande stenar, 

det vill säga alla vi, döpta kristna. Han har också gjort oss till präster 

som skall frambära ett andligt offer som behagar Gud. Församlade i 

dag för att fira åminnelsen av hans lidande, död och uppståndelse, låt 

oss tacka honom för att han har gjort oss till ett heligt, kungligt och 

prästerligt folk.  

 

Förbön 

 

Vi är Guds folk i det Nya förbundet. Låt oss därför be till Gud för kyrkan 

och för hela världen. 

 

1. För världens alla nationer, att de – såsom en enda mänsklig familj - 

 må leva tillsammans i fred och  endräkt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de i kraft av sin  vigning, 

 må vara goda föredömen i tron, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de ungdomar, som avslutar sina studier, att de väljer den rätta 

 vägen och tjänar Gud på bästa sätt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som har villat sig bort från den rätta vägen, att Kristi 

 evangelium hjälper dem att återfinna den, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här kring altaret, att vi genom bön och goda 

 gärningar fullgör vårt kall som Guds folk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, genom din sons frälsande död har du förenat mänskligheten med 

dig. Lyssna till våra böner, som vi här frambär till dig. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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5 påsksöndagen - år A 
 

Ps 33 (630) 

 
 
Jubla i Herren, ni rättfärdiga, * 

lovsång anstår hans trógna. 

Tacka Herren till lyrans klang, * 

lovsjung honom till tiosträngad hárpa. 

 

Herrens ord är rätt, * 

och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 

Han älskar rättfärdighet och rätt, * 

jorden är full av Herrens nåd. 

 

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 

till dem som hoppas på hans nåd. 

Han vill rädda dem från döden * 

och behålla dem vid liv i húngertid. 
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5 PÅSKSÖNDAGEN – B 

 

På söndagarna under Påsktiden framställs Jesu Kristi, vår Frälsares 

mysterium på olika sätt för oss. I dagens evangelium kallar sig Jesus 

för den sanna vinstocken, och vi – hans lärjungar – är grenarna på 

den. Genom dopet blir vi förenade med Honom; Eukaristin stärker 

och fördjupar detta band. Vi har församlats här idag, för att som 

grenar ta emot den livgivande saven från den sanna Vinstocken. Låt 

oss tacka Gud för detta underbara påsksakrament. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus frambär vi nu våra böner till Gud vår Fader, fulla av 

tillit att han skänker oss sin nåd. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon oavbrutet förkunnar det Glada 

 budskapet om Herrens uppståndelse för världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För våra hemländer, att de aldrig skall sakna fred, frihet och 

 respekt för alla sina invånare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla ungdomar, att den helige Ande upplyser dem när de väljer 

 sin framtidsväg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som offrat sina liv för sin tros skull, att Gud belönar dem 

 med evigt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi – i likhet med Kristi lärjungar – 

 modigt vittnar om honom i ord och i handling, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, din son sade att om vi håller oss till honom, kommer våra böner att 

uppfyllas. Hör därför dessa böner, som vi bär fram inför dig. Genom 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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5 påsksöndagen - år B 
 

Ps 22 (620) 

 
 
Mina löften får jag infria inför dem som frúktar honom, * 

de ödmjuka skall äta och bli mätta. 

De som söker Herren skall få lóva honom, * 

ja, era hjärtan skall leva för évigt. 

 

Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort 

och omvända sig till hónom, * 

alla folk och stammar skall tillbe inför díg. 

Alla härskare på jorden skall böja knä inför hónom, * 

de som vilar i graven skall falla ned inför hónom. 

 

Jag skall leva inför hónom, * 

och mina ättlingar skall tjäna honom. 

De skall berätta för kommande släktled om Hérren, † 

och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, * 

de skall vittna om vad Herren har gjórt. 
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5 PÅSKSÖNDAGEN – C 

 

I egenskap av Kristi lärjungar, Guds nya utvalda folk, lemmar i 

Kyrkan, församlas vi för att frambära vår tacksägelse till den Evige 

Fadern. Den uppståndne Jesus finns mitt ibland oss, här och nu. Han 

påminner oss om att vi skall älska varandra såsom Han har älskat oss. 

Låt denna kärleksmåltid, som vi idag deltar i, fylla våra hjärtan med 

kärlek till Kristus och till våra medmänniskor. Då blir vi Kristi sanna 

lärjungar. 

 

Låt oss be Herren om förlåtelse för vår brist på kärlek och för alla våra 

synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i denna heliga 

Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Vi riktar våra gemensamma böner till Gud, som ger oss sin kärlek. 

 

1. För vår heliga kyrka, att hon må utstråla kärlek och därigenom bli 

 känd i hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön 

 

2. För den helige Fadern, påven N. att han modigt förkunnar den 

 uppståndne Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla sjuka och ensamma, och för dem som har gått vilse på livets 

 väg, att de genom sina medmänniskor får erfara Guds hjälp och 

 kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön 

 

4. För våra avlidna, att de må se Guds ansikte,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön 

 

5. För oss själva, att vi älskar varandra så som Kristus har älskat oss, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön 

 

Allsmäktige Fader, hör våra böner och skänk alla dina barn din kärlek. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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5 påsksöndagen - år C 
 

Ps 145 (691) 

 
 

 

Nådig och barmhärtig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot álla * 

och förbarmar sig över alla sina vérk. 

 

Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, * 

dina heliga skall välsígna dig. 

De skall tala om ditt rikes ära, * 

och din makt skall de besjúnga. 

 

De skall förkunna för människorna dina väldiga gärningar * 

och ditt rikes ära och härlighet. 

Ditt rike är ett rike för alla évigheter, * 

och ditt herravälde varar från släkte till släkte. 
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6 PÅSKSÖNDAGEN – A 

 

„Jag skall inte lämna er ensamma ”(Joh 14.18) – lovade Jesus sina 

lärjungar, och detta glädjande löfte gäller också oss. Han är alltid med 

oss och vi tror på Hans Ord. Därför samlas vi för att fira Eukaristi, 

för att lyssna till Guds Ord och för att förkunna Herrens död och 

uppståndelse. Han är här, närvarande alla dagar till tidens slut.  

 

Förbön 

 

Kristus dog för oss, för att vi skulle kunna komma till Gud. Han är vår 

förespråkare inför Fadern och genom honom vågar vi be. 

  

1. För den heliga kyrkan, som förkunnar evangeliet i hela  världen, för 

 hennes herdar och trogna lekmän ber vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som i dessa dagar tar emot sin första heliga  kommunion 

 och konfirmationens sakrament, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla sjuka, handikappade, ensamma och övergivna,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra avlidna som insomnat styrkta av kyrkans  sakrament,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här för att fira den heliga eukaristin, att vår tro 

 må övervinna alla motsättningar och frestelser, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, må din ande alltid leda oss och komma oss till hjälp i vår bön. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 påsksöndagen - år A 
 

Ps 66 (645) 

 
Höj jubel till Gud, alla länder,  

lovsjung hans namn, ge honom ära och prís. * 

Säg till Gud: Hur underbara är inte dina gärningar!  

 

Alla länder skall tillbe och lovsjunga díg, * 

de skall lovsjunga ditt námn. 

Kom och se vad Gud har gjórt. * 

Underbara är hans gärningar mot människor. 

 

Han förvandlade havet till torrt land, * 

de vandrade rakt genom flóden, 

då gladdes vi över hónom. * 

Han råder för évigt. 

 

Kom och hör, jag vill berätta för er, 

ni alla som fruktar Gúd, * 

om allt gott som Herren har gjórt för mig. 

Lovad vare Gud, 

som inte har förkastat min bön * 

eller vänt ifrån mig sin nåd. 
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6 PÅSKSÖNDAGEN – B 
 

Vi är omslutna av Gud, vår himmelske Faders oändligt stora kärlek, 

vilken har uppenbarats för oss i Jesus Kristus, som har sänts till 

världen för vår frälsnings skull. Varje Eukaristi, som vi deltar i, 

närvarandegör denna eviga kärlek på ett sakramentalt sätt i det 

förvandlade brödet och vinet. Denna Guds kärlek har en gång för alla 

bekräftats genom Jesu offer på korset.  

Låt oss be den uppståndne Herren, att varje deltagande i Eukaristin 

hjälper oss att förbli i hans kärlek, att den skall få vår kärlek att växa 

och göra oss alltmer villiga att offra allt för Gud och för vår nästa. Vi 

kan enbart bli Jesu Kristi sanna vänner, om vi – av kärlek till honom 

och till vår nästa - lär oss att göra det som behagar honom och som är 

i enlighet med hans vilja. 
 

Förbön 
 

Kristus säger: Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och 

bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber 

honom om i mitt namn. Låt oss därför be. 
 

1. För kyrkan, att hon låter förkunnelsen av evangeliet åtföljas av 

 kärlekens gärningar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För alla som mottagit dopets sakrament under påsktiden, att de 

 förblir trogna Guds bud och alltid lever i hans kärlek,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För alla kristna familjer, att de blir exempel på  ömsesidig kärlek 

 och aktning för sin omgivning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För de oönskade barnen och de barn som övergivits av sina 

 föräldrar, att de i sina liv finner vittnen för Kristi kärlek och 

 offervilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi som stärks vid den himmelska måltiden, troget 

 försöker efterlikna Kristus i hans  omsorg om medmänniskan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud, vi ber dig ödmjukt, att du skänker oss de gåvor om vilka 

vi ber. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 påsksöndagen - år B 
 

Ps 98 (665) 

 
 

 
 

 

Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 
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6 PÅSKSÖNDAGEN – C 
 

Till Jesus, som genom sin frälsande död och ärofulla uppståndelse har 

skänkt världen frid, frambär vi idag den gångna veckans möda och 

bekymmer. Vi har församlats här för att be och för att fira den heliga 

Eukaristin. Allt detta borde stärka vårt enhetsband, vår tillgivenhet 

till Kristus och vår kärlek till hans livgivande ord. 

 

Låt oss erkänna, att vi är syndare, så att vi värdigt skall kunna delta i detta 

heliga offer. 

 

Förbön 
 

Genom sin uppståndelse från de döda finns Kristus hos sin Fader i himlen 

och för vår talan inför honom. Därför vågar vi bära fram våra böner. 

 

1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon i alla människors hjärtan 

 upptänder en sann glädje och tro på uppståndelsen och det eviga 

 livet med Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För påven och alla kyrkans herdar, att de genom sin heliga tjänst 

 uppväcker en sann kärlek till Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla som under påsktiden har mottagit dopets sakrament, att 

 deras liv blir ett vittnesbörd om Kristus och hans lära,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som i sitt dagliga liv upplever hopplöshet och tvivel, att den 

 helige Ande, som Jesus har utlovat åt oss alla, ökar tron i deras 

 hjärtan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi, stärkta av den uppståndne Kristi ord och hans 

 kropp, låter Guds vilja styra vårt dagliga liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, din son har lovat oss, att han skall återkomma för att vi skall få del i 

det eviga livet. Hör våra böner, som vi i tro frambär till dig idag. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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6 påsksöndagen - år C 
 

Ps 67 (646) 

 
 

 

 

 

Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 

må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 

så att man på jorden lär känna hans väg, * 

bland alla hedningar hans frälsning. 

 

Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 

ty du dömer folken rätt, * 

och du leder folkslagen på jórden. 

Folken, o Gud, skall tácka dig, * 

alla folk skall tácka dig. 

 

Må Gud välsígna oss * 

och alla jordens ändar frúkta honom. 
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KRISTI HIMMELSFÄRD – A 

 

Fyrtio dagar efter Kristi Uppståndelse uppmanar oss Kyrkan att rikta 

vår blick mot himlen, dit Jesus har stigit upp. Det moln som tog Jesus 

ur lärjungarnas åsyn är ett yttre tecken på Kristi härlighet, som 

lärjungarna fick bevittna. När vi idag firar Kristi himmelsfärd låt oss 

öppna oss för nådens verkan; låt Kristi Ord och Eukaristin väcka i oss 

en längtan efter himlen, låt det bli en försmak av den himmelska 

bröllopsmåltiden i Faderns hus.  

 

Förbön 

 

Kristus har lovat att vi skall få allt vad vi ber om i hans namn. I tron på 

detta löfte frambär vi våra böner till vår Fader i himlen. 

 

1. För kyrkans alla herdar, att de i ödmjukhet leder det folk, som 

 anförtrotts åt dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som styr världens nationer, att de öppnar sina länders 

 gränser för Kristus och evangeliet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de barn som i dessa dagar tar emot sin första heliga 

 kommunion, att de alltid skall hålla fast vid Kristi lära,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla avlidna släktingar och vänner, att de må glädja sig över att 

 se Gud ansikte mot ansikte, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här idag, att vi troget följer Kristus och med 

 hans hjälp övervinner ondskans makter och når det eviga livet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du skänker frälsning och sann frihet. Hör våra böner och hjälp oss 

så att vi som blivit frälsta genom Kristi blod alltid må följa honom. Han 

som med dig lever och råder från evighet till evighet. Amen. 
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Kristi himmelsfärds dag 
 

Ps 47 (638) 

 
 

 

Klappa i händerna, alla fólk, * 

höj jubel till Gud med fröjderop. 

Ty Herren är den Högste, han är värd att frúkta, * 

en väldig konung över hela jórden. 

 

Gud har stigit upp under júbel, * 

Herren, till dånet av basúner. 

Lovsjung Gud, ja, lóvsjung, * 

lovsjung vår konung, lóvsjung. 

 

Ty Gud är konung över hela jórden, * 

sjung med insikt till hans ära. 

Gud är nu konung över alla hédningar, * 

Gud har satt sig på sin heliga trón. 
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KRISTI HIMMELSFÄRD – B 

 

Vi lever mitt i Påskens mysterium – Kristi lidande, död, uppståndelse, 

himmelsfärd och den helige Andens utgjutande. Idag, firar vi Herrens 

himmelsfärd. Jesus hade avstått från allt och gjort sig ödmjuk och var 

lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över 

allt annat genom hans ärorika uppståndelse och himmelsfärd. Vi som 

är lemmarna i Kristi Kropp, Kyrkan, får aldrig glömma att vårt 

sanna hemland är himlen, där Kristus, vårt huvud, sitter på Faderns 

högra sida. „I dag stiger vår Herre, Jesus Kristus, upp till himlen; må 

vårt hjärta stiga upp tillsammans med honom”.  

 

Förbön 

 

Kristus, som sitter på Faderns högra sida, lever i sin kyrka och som vår 

överstepräst är han vår  

förespråkare i himlen. Därför ber vi nu: 
 

1. Herre, du upphöjde Jesus Kristus till din högra sida, låt din kyrka 

 förenas med honom i ära. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, din son ville att lärjungarna skulle vara hans vittnen i hela 

 världen. Välsigna biskoparna, prästerna och diakonerna och alla 

 som deltar i förkunnelsen av evangeliet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, du gav din son all makt i himlen och på jorden. Styr 

 samvetena hos dem som har makten, så att de tjänar människornas 

 bästa. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, genom Påskens mysterium gick din son över från denna 

 värld till dig. Tag emot i din boning våra bröder och systrar som 

 har lämnat denna värld tecknade med trons insegel. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, din son är med oss intill tidens slut. Hjälp oss att ta emot 

 honom i hans ord och i eukaristin och ge vittnesbörd om vår 

 kallelse. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Fader, tag emot våra böner som vi frambär här genom Jesus Kristus, han 

som med dig lever och råder, från evighet till evighet. Amen. 

 



193 

Kristi himmelsfärds dag 
 

Ps 47 (638) 

 
 
 

Klappa i händerna, alla fólk, * 

höj jubel till Gud med fröjderop. 

Ty Herren är den Högste, han är värd att frúkta, * 

en väldig konung över hela jórden. 

 

Gud har stigit upp under júbel, * 

Herren, till dånet av basúner. 

Lovsjung Gud, ja, lóvsjung, * 

lovsjung vår konung, lóvsjung. 

 

Ty Gud är konung över hela jórden, * 

sjung med insikt till hans ära. 

Gud är nu konung över alla hédningar, * 

Gud har satt sig på sin heliga trón. 
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KRISTI HIMMELSFÄRD – C 

 

I dag firar vi minnet av den dag, på vilken vår Herre, Jesus Kristus, 

steg upp till himlen, för att sätta sig på Faderns högra sida. Vi tror, att 

det finns en annan värld, dit vi alla är på väg. Vårt hemland är 

himlen. Genom sitt förhärligande, som fullbordades genom döden på 

korset, genom sin uppståndelse och himmelsfärd, vill Kristus dra alla 

till sig, för att vi också skall kunna vara där han är. Låt denna, 

Eukaristi, som vi firar fyrtio dagar efter Påskens högtid, stärka oss i 

tron och i det kristna hoppet. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av detta Kristi stora mysterium. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus och i den helige Ande, som är vår starkhet från 

höjden, riktar vi våra ödmjuka böner till Gud vår Fader. 
 

1. För alla kristna, att de inte glömmer, att himlen är deras enda sanna 

 hem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För de styrande i världen, att de leder de nationer som anförtrotts 

 åt dem på fredens och frihetens väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För missionärer, som utför Kristi sista uppmaning, att deras möda 

 ger välsignad frukt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För våra avlidna bröder och systrar, att de, för Kristi förtjänsters 

 skull, skall ges den plats som beretts åt dem i himlen,  

 ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss som är församlade här, att vi, styrkta av ett  heligt hopp, i 

 tro väntar på Herrens återkomst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Himmelske Fader, hör våra böner, som vi frambär till dig, och uppfyll ditt 

folks önskningar, när vi nu minns vår Herre Jesu Kristi uppståndelse och 

himmelsfärd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Kristi himmelsfärds dag 
 

Ps 47 (638) 

 
 
 

Klappa i händerna, alla fólk, * 

höj jubel till Gud med fröjderop. 

Ty Herren är den Högste, han är värd att frúkta, * 

en väldig konung över hela jórden. 

 

Gud har stigit upp under júbel, * 

Herren, till dånet av basúner. 

Lovsjung Gud, ja, lóvsjung, * 

lovsjung vår konung, lóvsjung. 

 

Ty Gud är konung över hela jórden, * 

sjung med insikt till hans ära. 

Gud är nu konung över alla hédningar, * 

Gud har satt sig på sin heliga trón. 
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7 PÅSKSÖNDAGEN – A 

 

Under den sista påskveckan förblir vi i bön i väntan på Pingstdagen, 

åminnelsen av den heliga Andens utgjutande över apostlarna. Denna 

Ande är ständigt närvarande i vårt kristna liv, därför att vi genom 

dopet och konfirmationen har fått dess insegel en gång för alla. Anden 

verkar också i Eukaristin. Det är genom Andens kraft som våra 

gåvor, bröd och vin förvandlas till Herrens kropp och blod.  

 

Må den heliga Andens nåd tränga in i våra hjärtan så att vi värdigt skall 

kunna fira denna Eukaristi.  

 

Förbön 

 

Jesus sade: ”Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt”.  

I tro på att han är vår talesman vågar vi be till vår Fader i himlen. 
 

1. Låt oss be för alla människor på jorden, att de må lära känna den 

 ende sanne Guden och Jesus Kristus, som han har sänt oss:  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Låt oss be för vår påve, att han troget och utan att förtröttas 

 förkunnar Guds ord. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Låt oss be för dem som i dessa dagar tar emot prästvigningens 

 sakrament, att de i sina hjärtan bevarar nåden som de har undfått 

 och med sina livs exempel drar sina bröder till Kristus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Låt oss be för dem som lider på grund av sin tro och övertygelse,  

 att de inte glömmer att Kristi välsignelse får sin fullbordan i dem.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Låt oss be för vår församling, som här firar minnet av vår Herres 

 död och uppståndelse, att den helige Ande hjälper oss att leva i 

 broderlig kärlek till varandra. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, må din ande komma oss till hjälp när vi inte förstår att be på rätt 

sätt, så att vi må få det vi här ber om. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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7 påsksöndagen - år A 
 

Ps 27 (625) 

 
 

Herren är mitt ljus och min frälsning, * 

för vem skulle jag frúkta? 

Herren är mitt livs värn, * 

för vem skulle jag rädas? 

 

Ett har jag begärt av Hérren, † 

därefter tráktar jag: * 

att få bo i Herrens hus så länge jag léver, 

för att skåda Herrens ljúvlighet * 

och söka svar i hans témpel. 

 

Hör, o Herre! Jag höjer min röst och rópar, * 

var mig nådig och svára mig. 

Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ánsikte.” † 
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7 PÅSKSÖNDAGEN – B 

 

 „Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss” (1 J 4.16) och 

därför församlas vi till firandet av Eukaristin, för att i väntan på den 

Helige Andens gåva förenas i bön och i deltagandet i Kristi 

påskmysterium. Kristi lidandes och uppståndelses mysterium 

fulländas i Tröstarens – den Helige Andens – påskgåva. Låt oss med 

glädjefull väntan på Pingstens högtid hängivet delta i denna heliga 

Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Samlade i Jesu Kristi namn, som sände den utlovade helige Anden över sin 

kyrka, ber vi till Herren vår Gud. 

 

1. För alla dem som tror på Kristus, att de aldrig upphör att be för de 

 kristnas enhet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de ivrigt fullgör sin 

 gudomliga kallelse att bära kärlek och fred till världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För nationer som lever i krig, för människor som lever i hat och 

 osämja, att de lär sig ta emot den fredens och enhetens gåva, som 

 Jesus Kristus har bringat till världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För människor som villat sig bort från den rätta vägen,  som har 

 förlorat livets mening och som söker efter sanningen, att de i Kristus 

 skall finna det som de söker, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi troget följer Kristus, styrkta av hans nåd, så att 

 vi kan besegra ondskan och nå livets fullhet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du hörde din sons bön och du hjälper ständigt din kyrka. Lyssna till 

våra böner och skänk oss av din glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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7 påsksöndagen - år B 
 

Ps 103 (667) 

 
 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

Ty så hög som himlen är över jórden, * 

så väldig är hans nåd över dem som frúktar honom. 

Så långt som öster är från väster * 

låter han våra överträdelser vara från oss. 

 

Herren har rest sin tron i hímlen, * 

och hans kungavälde omfattar állt. 

Lova Herren, ni hans änglar, * 

ni starka hjältar som utför hans befállning  
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7 PÅSKSÖNDAGEN – C 

 

Vi församlas idag, för att möta Kristus som är närvarande mitt ibland 

oss, i ordet som han riktar till oss och i brödets och vinets gestalt. Han 

förenar oss med sin Fader, och ber honom, att vi skall bli ett. Låt oss 

därför av hjärtat förlåta våra bröder, för att också Herren skall 

förlåta oss. Då kan vi förenade i den Helige Anden, på ett värdigt sätt 

delta i frambärandet av detta tacksägelsens offer. 

 

Låt oss bekänna våra synder, låt oss be Gud om förbarmande över oss. 

 

Förbön 

 

Förenade i den helige Ande frambär vi våra böner till Gud, vår Fader. 

 

1. För alla kristna, att de strävar efter att förenas i en  enda tro och i 

 kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För påven, för biskoparna, prästerna och diakonerna, att  de blir 

 sanna vittnen för Kristus, som har kallat dem till  sin heliga tjänst,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de ungdomar, som tagit emot konfirmationens sakrament, att 

 Kristus för alltid blir deras vän och livsledsagare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de ungdomar som snart avslutar sin skolgång, att de med Guds 

 hjälp finner sin rätta väg i livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi inser att endast Kristus kan skänka 

 oss sann glädje och frid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du älskade världen så, att du sände oss din son, Jesus Kristus. Vi ber 

dig, hör våra böner och sänd oss enhetens Ande. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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7 påsksöndagen - år C 
 

Ps 97 (664) 

 
 

 
 

 

Herren är nu kónung.  

Därför må jorden fröjda sig *  

och alla havsländerna glädja sig.  

rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón.  

 

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, * 

och alla folk ser hans ära. 

honom skall alla änglar tíllbe. 

 

Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, * 

du är högt upphöjd över alla gúdar. 
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PINGSTDAGEN – A 

 

Femtio dagar efter Herrens uppståndelse uppfylls det löfte som Jesus 

gav åt sina lärjungar. Över de församlade lärjungarna sänker sig 

Tröstens Ande, som en första gåva från den förhärligade Kristus åt de 

troende. Från denna dag enar denna Ande alla kristna på jorden. Vi, 

som är församlade här i Anden, vill lära känna sanningen genom att 

lyssna till Ordet och vi kommer med bröd och vin, för att de genom 

Andens kraft skall bli till Frälsarens kropp och blod. Låt oss be Gud, 

att vi - genom deltagandet i Eukaristin – skall kunna öppna våra 

hjärtan för Tröstens Andes livgivande kraft.  
 

Förbön 
 

Församlade i den helige Ande, som förenar alla som tror på Kristus, ber vi 

till Gud, vår Fader. 
 

1. Herre, du sände den helige Ande som en första gåva åt de troende. 

 Stärk din kyrka över hela jorden, så att hon bringar frälsning till 

 alla folk. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, du sände din son att förkunna evangeliet för världen, låt 

 ordet, som missionärer sår ut bland alla folk ge riklig skörd.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, du ingjuter ständigt hopp i vår tid. Låt detta hopp vara en 

 ständig källa för oss på vår väg till rättvisa, fred och sanning.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, din älskade son älskade de sina ända till slutet. Stärk alla 

 som lider för sin tro, trösta de sjuka och ensamma och låt dem som 

 är hemlösa finna hjälp hos sin nästa. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, du fyller våra hjärtan med den helige Andes  ljus. Lär oss 

  att handla i kärlek och att troget bära  vittnesbörd om evangeliet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gode Fader, i din kärlek har du samlat oss, dina barn här idag. Hör våra 

böner, som vi frambär i den helige Ande. Genom Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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Pingstdagen 
 

Ps 104 (668) 

 
 
 

Lova Herren, min själ. * 

Herre, min Gud, du är hög och stór. 

Herre, mångfaldiga är dina verk! * 

Jorden är full av vad du har skápat.  

 

Du tar bort deras ande, då förgås de * 

och vänder åter till stóft igen.  

Du sänder ut din ande, då skápas de, * 

och du förnyar jordens ánsikte. 

 

Må Herrens ära förbli i évighet, * 

må Herren glädja sig över sina vérk. 

Må mina ord vara honom till behág, * 

må jag få glädja mig i Hérren. 
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PINGSTDAGEN – B 

 

I dag firar vi den Helige Andens utgjutande över apostlarna och den 

unga Kyrkan. Den Helige Ande, ”som utgår av Fadern och Sonen, 

som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och förhärligas”,  är 

ständigt närvarande och verksam i Kyrkan, liksom själen i en kropp. 

Låt oss öppna oss för honom. Låt Honom förnya, rena och stärka vårt 

förstånd och vår vilja.  Låt Honom tända kärlekens eld i våra hjärtan 

och väcka en innerlig ånger över alla våra synder. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, som har sänt den helige Ande över sin kyrka, ber vi 

till Gud för hela världen. 

 

1. För alla döpta, att de må ha ett hjärta och en ande,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla människor på jorden, att de bygger världen på rättvisa och 

 fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla sjuka, lidande och dem som är fyllda av bekymmer, att de 

 blir förnyade av den helige Andes nåd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla som har till uppgift att undervisa, att de alltid är öppna för 

 Sanningens Ande, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi i tanke och gärning alltid kan 

 glädja oss över Tröstens Ande, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, må den helige Ande komma och uppfylla våra hjärtan och sinnen. 

Må vi alltid vara ett. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Pingstdagen 
 

Ps 104 (668) 

 
 
 

Lova Herren, min själ. * 

Herre, min Gud, du är hög och stór. 

Herre, mångfaldiga är dina verk! * 

Jorden är full av vad du har skápat.  

 

Du tar bort deras ande, då förgås de * 

och vänder åter till stóft igen.  

Du sänder ut din ande, då skápas de, * 

och du förnyar jordens ánsikte. 

 

Må Herrens ära förbli i évighet, * 

må Herren glädja sig över sina vérk. 

Må mina ord vara honom till behág, * 

må jag få glädja mig i Hérren. 
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PINGSTDAGEN – C 

 

I dag firar vi den Helige Andens utgjutande – Kyrkans födelsedag. 

Liksom apostlarna har också vi församlats för att be Herren att Han 

skall skänka oss sin Ande. Låt oss därför ropa: „Kom, Helige Ande, 

uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld". 

 

För att vi skall kunna bli värdiga denna gåva, låt oss bekänna våra synder 

inför Gud. 

 

Förbön 

 

När vi själva inte förmår att be, hjälper oss den helige Ande med sitt ljus. 

 

1. Den helige Ande är enhetens källa. Må vår heliga kyrka, som är 

 uppfylld av denna Ande, ena alla nationer och folk. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Den helige Ande sänkte sig ned över apostlarna. Må påven och alla 

 apostlarnas efterföljare predika Guds sanning för världen.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Den helige Ande skänker oss styrka och uthållighet. Må alla de som 

 förföljs för sin tro, modigt hålla ut, trogna sin övertygelse.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Den helige Ande är källan till liv. Må våra avlidna, styrkta av denna 

 Ande, leva i evighet hos Gud. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Den helige Ande gör allting nytt. Må han förnya våra liv och stärka 

 tron, hoppet och kärleken i våra hjärtan. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, uppfyll våra hjärtan med den helige Andes ljus och hör våra böner, 

som vi bär fram för alla människor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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Pingstdagen 
 

Ps 104 (668) 

 
 
 

Lova Herren, min själ. * 

Herre, min Gud, du är hög och stór. 

Herre, mångfaldiga är dina verk! * 

Jorden är full av vad du har skápat.  

 

Du tar bort deras ande, då förgås de * 

och vänder åter till stóft igen.  

Du sänder ut din ande, då skápas de, * 

och du förnyar jordens ánsikte. 

 

Må Herrens ära förbli i évighet, * 

må Herren glädja sig över sina vérk. 

Må mina ord vara honom till behág, * 

må jag få glädja mig i Hérren. 
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Pingstdagen - II 
 

Ps 104 (668) 
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Maria – Kyrkans moder – Annandag Pingst 

 

För kyrkan, som själv kallas moder, är Maria ett strålande exempel 

på moderskap tack vara sin tro, sin kärlek och sin fullkomliga enhet 

med Kristus. När vi i dag betraktar Marias hemlighet som Kyrkans 

moder, låt oss efterfölja hennes dygder, särskilt hennes lydnad mot 

Faderns vilja, för att vi ständigt skall kunna växa i helighet. Låt oss 

tillbedja Gud som genom en hemlighetsfull förkärlek utvalde henne 

till Kristi och Kyrkans Moder.  

Förbön 

 

Genom Maria som är kyrkans moder riktar vi nu våra ödmjuka böner till 

Gud. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon med blicken på Maria, Herrens 

 ödmjuka tjänarinna, allt ivrigare kommer alla behövande till hjälp, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För teologer, att de i sina studier om Guds väsen försöker efterlikna 

 Maria, jungfrun som lyssnade till hans ord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de kontemplativa ordnarna, att de i den bedjande jungfrun 

 Marias efterföljd, med sina böner livnär hela kyrkan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de sjuka, att Maria, de sjukas hälsa, mildrar deras lidanden, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi liksom den trogna jungfrun Maria, varje dag 

 försöker göra Faderns vilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du skänkte kyrkan Maria till moder. Ge på hennes förbön, alla 

människor nåden att nå fram till frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - A 

 

Redan sedan en vecka tillbaka har ”Tiden under året” pågått, en 

period då vi påminns om olika händelser och hemligheter i Kristi liv. I 

dag befinner vi oss fortfarande i uppenbarelsens ljus vid Jordan, Jesu 

uppenbarelse som Messias ”för dem som bor i dödens land och 

skugga”. Genom deltagandet i eukaristin avger vi ett vittnesbörd om 

vår tro på hans sändning och kraften i hans död och uppståndelse.  

 

 

Förbön 

 

Vi frambär våra ödmjuka böner till Fadern, som har sänt sin son som ett 

offer för våra synder. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon i tro förkunnar Kristus för världen, 

 honom som bringar frälsning till alla människor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För den helige Fadern, biskopen av Rom, att hans apostoliska 

 tjänande bär ut evangeliets ljus till hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För människorna i våra hemländer, att de må leva i fred  och 

 rättvisa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som blivit kallade att tjäna Gud, att de i varje ögonblick av 

 sitt liv vittnar om honom, som har kallat dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För alla oss som samlas här kring altarbordet, att vi i vår vardag 

 svarar på kallelsen till helighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hjälp oss att i likhet med din son alltid vara beredda att göra din 

vilja; låt vår bön finna nåd inför dina ögon och skänk oss det som är enligt 

din vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  
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2 söndag "under året" - år A 
 

Ps 40 (633) 

 
 

Jag satte allt mitt hopp till Hérren, * 

och han böjde sig till mig och hörde mitt róp. 

Han lade en ny sång i min mún, * 

en lovsång till vår Gúd. 

 

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag 

– öppna öron har du gívit mig – * 

du begär inte brännoffer och syndoffer. 

Därför säger jag: Se, jag kómmer, * 

i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. 

 

Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, * 

och din lag är i mitt hjärta. 

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * 

i den stora försámlingen. 

Jag sluter inte mina läppar, * 

du, Herre, vét det. 
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2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - B 
 

Varje söndag känner vi oss kallade av Herren. 

Vi är inbjudna till deltagandet i kärleksmåltiden, Eukaristin. Alla har 

vi hört hans röst idag. Vi har kommit hit, och vi sätter oss till bords 

tillsammans med honom, Kristus, Guds lamm, som borttager våra 

synder, och som här blir till näring för oss på vägen till det himmelska 

fäderneslandet. 

Han mättar oss rikligen med sitt ord och sin kropp och han ger oss sitt 

blod att dricka, därför att Han vet hur svaga vi är, hur ofta som vi ger 

efter för det onda och synden, hur bräcklig vår vilja är när det gäller 

att hålla fast vid det som är gott och heligt. 

 

Låt oss därför öppna våra hjärtan och motta de oändliga gåvorna, som Gud 

vill ge oss och låt oss be om förlåtelse för våra synder, så att vi värdigt 

skall kunna ta emot Guds ord och fira detta heliga offer. 

Förbön 
 

Vi bär fram våra böner till Fadern genom Kristus, Guds Lamm, som har 

kommit för att ta bort våra synder. 
 

1. För Guds kyrka, att hon genom den helige Andes nåd visar världen 

 Kristus, som är det enda hoppet för dem som söker,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För den splittrade kristenheten, att vi, genom att lyssna  till Guds 

 ord, alltmer närmar oss enheten i vår Frälsare och Herre,  

 ber vi till  Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För alla människor, att de blir öppna för sina medmänniskors 

 fysiska och psykiska lidanden, ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som Gud kallar till prästämbetet och ordensliv, att de 

 modigt och villigt följer hans röst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi i vårt vardagsliv vittnar om Kristus och 

 därigenom drar människor till honom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du känner våra hjärtan och vet bäst vad vi behöver på vägen till vårt 

himmelska hemland. Hör våra böner och skänk oss rikligt av din nåd. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 söndag "under året" - år B 
 

Ps 40 (633) 

 
 

Jag satte allt mitt hopp till Hérren, * 

och han böjde sig till mig och hörde mitt róp. 

Han lade en ny sång i min mún, * 

en lovsång till vår Gúd. 

 

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag 

– öppna öron har du gívit mig – * 

du begär inte brännoffer och syndoffer. 

Därför säger jag: Se, jag kómmer, * 

i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. 

 

Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, * 

och din lag är i mitt hjärta. 

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * 

i den stora försámlingen. 

Jag sluter inte mina läppar, * 

du, Herre, vét det. 
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2 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Genom Kristi dop i Jordan bekräftade Gud offentligt sin älskade sons 

uppdrag. Idag, på andra söndagen ”under året”, minns vi Jesu första 

tecken – förvandlingen av vatten till vin i Kana i Galiléen. Genom 

detta tecken, uppenbarar Jesus sin härlighet och kallar sina lärjungar 

till tro. 

Denna kallelse är ständigt aktuell. Herren påminner oss ständigt om 

att vår tro är svag; han vill att den skall stärkas mer och mer. Denna 

inbjudan riktar han till alla sina lärjungar, som är splittrade i olika 

kyrkor och samfund. När vi ber för Kristi kyrkas enhet, vet vi att vi 

deltar i den bön som Jesus bad, kvällen innan han dog: ”Jag ber att de 

alla skall bli ett”. 

 

Låt oss be om förlåtelse för vår brist på tro, för den anstöt, som Kyrkans 

splittring väcker i världen, och för alla våra synder. Låt vårt deltagande i 

denna Eukaristi blir värdig och helig. 

 

Förbön 
 

Fadern sände sin son för att han skulle bli Guds Lamm som tar bort 

världens synd. Vi ber till honom i ödmjukhet: 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon i tro visar världen Kristus, som  

 kommer med frälsning till mänskligheten, ber vi till Herren,   

 Herre, hör vår bön. 

2. För biskopen av Rom, att evangeliet, genom hans  apostoliska 

 tjänande, sprids över hela jorden, ber vi till Herren,   

 Herre, hör vår bön. 

3. För människorna i våra hemländer, att de må leva i fred och 

 rättvisa, ber vi till Herren,   

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som blivit kallade att tjäna Gud, att de alltid avger 

 vittnesbörd om honom som utvalt dem och sänt ut dem i världen,  

 ber vi till Herren,  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som samlas här kring ordet och eukaristin, att vi i vår 

 vardag svarar på vår kallelse till helighet, ber vi till Herren,  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, låt oss i likhet med din son alltid vara beredda att göra din vilja; må 

våra böner finna nåd inför dina ögon. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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2 söndag "under året" - år C 
 

Ps 96 (663) 

 
 

 
 

Sjung en ny sång till Herrens ära, † 

sjung till Herrens ära, alla länder, * 

sjung till Herrens ära, lova hans námn. 

Båda glädje var dag, besjung hans frälsning, † 

förkunna bland hedningarna hans ära, * 

bland alla folk hans únder. 

 

Ära Herren, alla fólkslag, † 

ära Herrens majestät, * 

ära Herrens höga námn. 

tillbe Herren i helig skrúd, *  

bäva för hans ansikte, alla länder. 

 

Säg bland hedningarna: ”Herren är nu kónung. * 

med rättvisa dömer han fólken. 
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3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - A 

 

„Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.” Detta profetiska 

budskap uppfylldes i Jesu person, som kom, för att, för dem som bor i 

mörkrets land förkunna det framstrålande sanna ljuset. Också vi, som 

nu deltar i denna eukaristi, låter oss omfamnas av detta ljus. Genom 

sitt ord och kraften i den eukaristiska födan leder oss Herren från 

syndens mörker till sitt underbara ljus. 

 

 

Förbön 

 

Samlade kring Jesus Kristus, vår Herre och Mästare, frambär vi våra böner 

för den heliga kyrkan och för hela världen. 

 

1. Låt oss be för alla kristna på jorden, att de aldrig skall stanna upp 

 på sin vandring mot den dag då de tillsammans skall få 

 högtidlighålla minnet av Jesu död  och uppståndelse. Vi ber dig:  

     Herre, hör vår bön.  

 

2. Låt oss be för våra bröder i de ortodoxa kyrkorna, att de förblir 

 starka i tron, hoppet och kärleken. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

3. Låt oss be för alla de kyrkor, som växte fram ur reformationen, att 

 deras kärlek till bibelns ord dagligen för dem på vägen till den 

 enhet, som Herren själv bad för, kvällen innan han dog. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

4. Låt oss be för alla sjuka och för alla som har drabbats av olika 

 handikapp, att de i Kristi ord finner hjälp och tröst. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

5. Låt oss också be för oss själva, som samlats här, att vi alltid strävar 

 efter enhet och broderlig kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön.  

 

Herre, hör våra böner och stärk oss med din nåd eftersom vi saknar egna 

förtjänster som skulle kunna tala för oss. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndag "under året" - år A 
 

Ps 27 (625) 

 
 

 
 
Herren är mitt ljus och min frälsning, * 

för vem skulle jag frúkta? 

Herren är mitt livs värn, * 

för vem skulle jag rädas? 

 

Ett har jag begärt av Hérren, † 

därefter tráktar jag: * 

att få bo i Herrens hus så länge jag léver, 

för att skåda Herrens ljúvlighet * 

och söka svar i hans témpel. 

 

Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens góda * 

i de levandes lánd. 

Hoppas på Hérren, † 

var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, * 

ja, hoppas på Hérren. 
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3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - B 

 

Vi församlas i dag i Kyrkans gemenskap, på samma sätt som Ninives 

invånare samlades för att lyssna till Jonas röst, och folket i Galileen, 

som samlades för att lyssna till Jesu ord. Också till oss riktas Guds 

ord: „Omvänd er och tro på budskapet”. Gud vet, att denna värld 

ständigt förändras– ”släkten kommer och släkten går”. Därför är vi 

ständigt i behov av förmaningar och vi behöver ständigt sträva efter 

att bättra vårt liv, för att kunna använda det på ett klokt sätt. 

 

Förbön 

 

Till Gud som förbarmar sig över oss alla, ber vi nu för hela världen. 

 

1. För kyrkans herdar, att de predikar omvändelse och bot för vår 

 värld, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För våra bröder från andra trossamfund, att de hör Kristi kallelse 

 och tillsammans med den katolska kyrkan strävar mot de kristnas 

 enhet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de styrande i vårt land, att de inte sluter sina  öron för 

 profeternas maning till omvändelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som undviker botens sakrament, att de genom Guds ord, 

 som vi hört idag, finner vägen till personlig omvändelse,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För vår församling, att vi lär oss av den botgöringens solidaritet  

 som Nineves befolkning visade och söker efterlikna den,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är rik på barmhärtighet. Se till våra gärningar och förbarma dig 

över oss, så att vi upphör att göra det onda och gör oss förtjänta av din nåd. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndag "under året" - år B 
 

Ps 25 (624) 

 
 
Herre, visa mig dina vägar, * 

lär mig dina stígar. 

Led mig i din sanning, och lär mig, * 

ty du är min frälsnings Gúd,  

 

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, * 

ty de är av évighet. 

Tänk inte på mina överträdelser * 

och på min ungdoms synder. 

Herre, tänk på mig i din nåd, * 

för din gódhets skull. 

 

Herren är god och rättfärdig, * 

därför undervisar han syndare om vägen. 

Han leder de ödmjuka rätt, * 

de ödmjuka lär han sin väg. 
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3 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Liksom varje söndag församlas vi också idag i detta kapell/denna 

kyrka, för att lyssna till Herren och livnära oss av hans ord, och för 

att uppleva glädjen i denna gemenskap, församlad i broderlig kärlek. 

Kristus, som blev smord av helig Ande och sänd att frambära ett 

glädjebud till de fattiga, förkunna befrielse för de fångna och syn för 

de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren 

har valt, han uppfyller idag profeternas förkunnelser om hans 

messianska sändning. Må vi bli värdiga att delta i detta stora 

mysterium.  
 

Eftersom vi är medvetna om våra svagheter och synder, låt oss bekänna 

dem och be Herren om barmhärtighet. 

 

Förbön 
 

Förenade i Kristus som idag fullbordar vår frälsning, bär vi fram våra 

gemensamma böner inför vår Fader i himlen. 
 

1. För Kristi kyrka, att hon genom att förkunna Jesu lära må omfatta 

 alla människor på vår jord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

2. För alla som blivit kallade att vara herdar i kyrkan, att de, liksom 

 Kristus och med Andens hjälp fullföljer sina uppgifter och 

 förpliktelser, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

3. För missionärerna, som i Kristi namn förkunnar evangeliet för dem 

 som ännu inte känner Kristus, att deras förkunnelse ger riklig 

 skörd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

4. För dem som deltar i trosundervisning, att de lär känna Jesus allt 

 bättre, blir honom allt mer lika och växer till i tron,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  

5. För alla oss som är samlade här, att vi blir styrkta av Kristi ord och 

 hans kropp, och i vårt dagliga liv handlar enligt hans vilja,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  
 

Gud, genom att sända din son till jorden har du fullbordat alla profetior. 

Hör bönerna från oss vilkas hjärtan, fulla av hopp, vilar i dig. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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3 söndag "under året" - år C 
 

Ps 19 (619) 

 
 
Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, * 

Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís. 

Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, * 

Herrens bud är klart och upplyser ögonen. 

 

Herrens fruktan är ren och består för évigt, * 

Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 

Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behága dig, * 

Herre, min klippa och min förlóssare. 
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4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 
 

Saliga är vi, som inte har sett Herren, men ändå tror på honom. Saliga 

är vi, när vi – som nu – församlas till att lyssna till Guds ord och 

bevara det i våra hjärtan. Saliga är vi, som har blivit kallade till 

Lammets måltid.  

Förbön 

 

Tacksamma mot Gud för den väg han visar oss genom sitt ord, ber vi till 

honom med tro och tillit. 
 

1. Saliga de som är fattiga i anden. Låt oss be till Gud att alla kristna 

 må minnas, att de skall vara de fattigas kyrka. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Saliga de som sörjer. Låt oss be för våra bröder och systrar som 

 sörjer. Må de finna tröst i medmänsklig vänskap. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

3. Saliga de som är fattiga i anden. Låt oss be till Gud för dem som har 

 makten, att de erkänner att Gud är större än de. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Låt oss be för 

 dem som är orättvist dömda och fängslade, att deras rättigheter 

 skall bli respekterade. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. Saliga de barmhärtiga. Låt oss be till Gud för dem som viger sina liv 

 åt arbete bland de fattigaste och mest behövande, att de outtröttligt 

 vittnar om hans kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

6. Saliga de renhjärtade. Låt oss be till Gud för de bröder och systrar 

 som vigt sina liv åt att tjäna Herren, att de alltid följer Kristus, 

 Guds obefläckade Lamm. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

7. Saliga de som håller fred. Låt oss be till Gud för de nationer som bor 

 i det Heliga Landet och i Mellanöstern, att de upphör med alla krig 

 och allt hat. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

8. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Låt oss be till Gud 

 för oss själva, att vi lär oss ta emot varje oförrätt och löna ont med 

 gott. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, lyssna till dina troendes böner och hjälp oss att alltid följa 

din vishets ljus. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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4 söndag "under året" - år A 
 

Ps 146 (692) 

 
 
 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 

han ger bröd åt de húngrande. 

Herren löser de fångna,  

 

Herren öppnar de blindas ögon, 

Herren upprättar de förnédrade, * 

Herren älskar de rättfärdiga, 

 

Herren bevarar främlingar, † 

faderlösa och änkor tar han sig án, * 

men de gudlösa för han på víllospår. 

 

Herren är konung för évigt, * 

din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Vi står inför den högsta Gudens ansikte, församlade av hans son, 

Jesus Kristus. Vi skall få lyssna till Kristi ord, vilka är fulla av styrka 

från höjden, vi skall få mätta oss av Livets Bröd, och få del av 

Frälsningens Kalk. Låt oss öppna våra hjärtan för vår tros stora och 

rika mysterium. Låt oss göra det med glädje och tillbedjan. 

 

 

Förbön 

 

Till Gud, som i Kristus har uppenbarat sin kärlek till människorna, frambär 

vi nu våra böner. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom sin förkunnelse öppnar för 

 människorna den skatt som den heliga Skriften är,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För kyrkans alla herdar, att deras undervisning genomsyras av den 

 helige Andes kraft, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För vår samtid, att den på rätt sätt tyder tidens tecken, genom vilka 

 Kristus, vår uppståndne Herre ständigt talar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För författare och journalister, att deras arbete bidrar  till den 

 kristna trons spridning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här kring altarbordet och den heliga 

 eukaristin, att Guds ord väcker våra hjärtan till nytt liv,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, tag emot våra ödmjuka böner och skänk oss kraft, att 

modigt vittna om frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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4 söndag "under året" - år B 
 

Ps 95 (662) 

 
 
 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, * 

jubel till vår frälsnings klíppa. 

Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse * 

och höja jubel till honom med lóvsång. 

 

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, * 

låt oss knäböja för Herren, vår skápare. 

Ty han är vår Gud, 

och vi är det folk som han har till sin hjórd, * 

vi är får som står under hans vård. 

 

O att ni i dag ville höra hans röst! 

Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, * 

såsom på Massas dag i öknen, 

där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * 

fastän de hade sett mina vérk. 
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4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - C 

 

Varje söndag är den heliga dag, då vi firar Kristi uppståndelse. 

Därför församlas vi också idag till firandet av Eukaristin, för att 

”genom honom, med honom och i honom” tillbe den allsmäktige 

Fadern i den helige Andes enhet. Vi skall lyssna till Guds ord och 

mätta oss med livets bröd. Om våra hjärtan bara kunde vara öppna 

och höra Guds röst. 

 

Låt oss i ödmjukhet bekänna våra synder och svagheter, så att vi på ett 

värdigt sätt skall kunna delta i denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 
 

Vi frambär våra böner till Gud, som i Kristus har uppenbarat sin kärlek till 

oss människor. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon visar människorna kärlekens väg, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de vittnar 

 om Guds kärlek till oss människor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För äkta makar, att den sanna kärleken alltid skall ha plats i deras 

 liv, den kärlek som uthärdar allt och som aldrig upphör,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de fattiga, de sjuka och för dem som livet farit illa med, att de 

 får uppleva kärlek från sin nästa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lyssnar till Guds ord och inte förhärdar våra 

 hjärtan för hans kallelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Fader, hör våra böner och skänk oss den kärlek, som uthärdar allt, tror allt, 

hoppas allt och som al 

drig upphör. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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4 söndag "under året" - år C 
 

Ps 71 (649) 

 

 
Till dig, Herre, tar jag min tíllflykt, * 

låt mig aldrig komma på skám. 

Rädda och befria mig i din rättfärdighet, * 

hör min bön och hjälp mig. 

 

Var mig en klippa där jag får bó * 

och dit jag alltid kan fly, 

ty du har lovat mig din hjälp, * 

du är mitt bergfäste och min bórg. 

 

Du, Herre, min Gud, är mitt hópp, *  

min tillförsikt alltifrån min úngdom.  

Du har varit mitt stöd ända från móderlivet, * 

du har förlöst mig ur min moders lív,  

 

Min mun skall förkunna din rättfärdighet, * 

hela dagen din gódhet,  

Gud, du har undervisat mig ända från min úngdom, * 

och än i dag förkunnar jag dina únder. 
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5 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Eukaristin som vi här skall fira, är bebådelsen av vår frälsnings 

mysterium, som utförts genom Kristi kors och hans uppståndelse. Låt 

oss därför göra Pauli ord till vår egen bekännelse, det som vi skall 

höra i dagens andra läsning: ”Det enda jag ville veta av, när jag var 

hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.” Om vi under 

hela vårt liv, bara kunde berömma oss av Kristus och av vårt dagliga 

kors.  

Förbön 

 

Gud som är vårt stöd och vår hjälp i detta livet, vet väl vad vi behöver. Låt 

oss ändå lägga fram våra ödmjuka böner i hopp om att han kommer höra 

oss. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon i ödmjukhet förkunnar sin Herres 

 och Frälsares död och uppståndelse för världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de styrande, att de blir medvetna om sin plikt och fyllda av 

 ödmjukhet inför honom som en gång kommer att döma dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra bröder och systrar som lever under fattiga förhållanden, 

 för de hemlösa, för dem som längtar efter att få höra ett gott ord, att 

 de inte behöver vänta på hjälp förgäves, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna i våra familjer, för våra nära och kära, som har 

 lämnat denna värld i Kristi nåd, att de får glädja sig för evigt i 

 Faderns hus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi under hela vårt liv förblir jordens salt och 

 världens ljus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, du har kallat oss att tro på dig och att helga ditt namn. Må 

vår bön finna nåd inför dina ögon. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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5 söndag "under året" - år A 
 

Ps 112 (672) 

 
 

 
 
Salig den man som fruktar Hérren * 

och har sin stora lust i hans búd. 

 

För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, * 

nådig och barmhärtig och rättfärdig. 

Den som är god förbarmar sig och ger lån * 

pålitlig i allt vad han gör. 

 

Han skall aldrig någonsin váckla, * 

den rättfärdige skall bli ihågkommen för évigt. 

Han fruktar inte för onda búdskap, * 

hans hjärta är frimodigt, förtröstar på Hérren. 

 

Hans hjärta är tryggt och utan frúktan,* 

han strör ut, han ger åt de fáttiga. 

Hans rättfärdighet varar i évighet, * 

hans horn blir upphöjt med ära. 
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5 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Varje gång som vi samlas för att lyssna till Guds ord och för att bryta 

brödet möter vi Herren. Han finns i varje människa: i de sjuka och 

lidande, i de behövande. Lägger vi märke till Kristus i oss själva och i 

vår nästa? Kan han agera fritt i oss, eller är han bunden av våra 

synder? 

 

Låt oss be Gud om förlåtelse för våra synder, så att vi värdigt skall kunna 

ta emot Guds ord och fira detta heliga Offer. 

 

Förbön 

 

Uppmuntrade av aposteln Paulus ord att vara allt för alla vill vi nu be för 

alla våra bröder och systrar. 

 

1. För Kristi kyrka, att hon med kraft förkunnar evangeliet för hela 

 världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve som med sin omsorg omfattar alla sjuka, att deras 

 böner kommer honom till hjälp i förkunnandet av det Glada 

 budskapet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra hemländer, att deras invånare lever enligt  de värderingar 

 som främjar det goda, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra lidande bröder och systrar, att de förmår stå fasta i tron 

 och i förtröstan till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är församlade här, att vi med tro och kärlek kommer 

 allt närmare Jesus, vår Frälsare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör våra böner och kom till vår hjälp, så att vi i alla prövningar och 

stunder av svaghet förblir hos dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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5 söndag "under året" - år B 
 

Ps 147 (693) 

 
 
 

Det är gott att prisa vår Gúd, * 

det är härligt att lovsjunga hónom. 

Herren är den som bygger upp Jerúsalem, * 

Israels fördrivna för han sámman. 

 

Han helar dem som har förkrossade hjärtan, * 

och deras sår förbínder han. 

Han bestämmer stjärnornas ántal, * 

han nämner dem alla vid námn. 

 

Vår Herre är stor och väldig i kráft, * 

hans vishet har ingen gräns. 

Herren reser upp de förtryckta, * 

men de gudlösa slår han till jórden. 
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5 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Sedan tvåtusen år, församlar Jesus sina lärjungar med kraften i sin 

förkunnelse. Idag kommer vi till honom, liksom vi gör varje söndag. 

Vi samlas runt vår Mästare för att av honom få lära oss hur vi skall 

leva, hur vi skall handla för att kunna vara sanna apostlar och 

trovärdiga vittnen om hans evangelium. 

 

Vi är medvetna om vår mänskliga svaghet. Låt oss därför vid början av 

denna Eukaristi bekänna våra synder inför Gud, vår Fader. 

 

Förbön 
 

Gud, du är vår hjälp i livet och vet vad vi behöver. Låt oss ändå ödmjukt 

be till honom i tro på att han lyssnar till våra böner. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon ödmjukt förkunnar sin Herres och 

 Frälsares död och uppståndelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de styrande, att de blir medvetna om sitt stora ansvar och 

 uppfylls av ödmjukhet inför honom, som en dag kommer att bli 

 deras domare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra bröder och systrar som lever i fattigdom, utan tak över 

 huvudet och som längtar efter ett gott ord, att de inte väntar på 

 hjälp förgäves, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna i våra familjer, för våra närmaste som har lämnat 

 denna värld i Kristi nåd, att de får leva i evig glädje i Faderns hus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi under hela vårt liv förblir jordens salt och 

 världens ljus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, du har kallat oss att tro och att helga ditt namn. Må våra 

böner finna nåd inför dina ögon. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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5 söndag "under året" - år C 
 

Ps 138 (688) 

 
 
Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, * 

inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv. 

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, * 

och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. 

 

Ty du har hållit allt du lóvat, * 

ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss. 

Du svarade mig när jag rópade, * 

du gav mig frimodighet och kráft. 

 

Herre, alla jordens kungar skall tácka dig, * 

när de får höra dina órd. 

De skall sjunga om Herrens vägar, * 

ty Herrens ära är stór. 

 

Du räcker ut din hand mot mina fienders vréde, *  

din högra hand hjälper mig.  

Herren står mig bi.  

Herre, evigt varar din nåd. * 

Överge inte dina händers vérk! 
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6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Vi är samlade här för att fira Eukaristi, för att på detta sätt uppfylla 

Jesu vilja när han säger: „Gör detta till min åminnelse”. Vi ska lyssna 

till Ordet som skänker liv, och vi skall mättas med den förhärligade 

Herrens kropp och blod. Det är försmaken av detta, som „vad inget 

öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som 

Gud har berett åt dem som älskar honom”.  

 

Förbön 
 

I Guds ögon är vi alltid barn, som ber om den nåd vi behöver. Eftersom vi 

inte kan göra någonting utan honom, ber vi nu med tillit. 

  

1. För alla människor på jorden, att de olika vägar på vilka de 

 vandrar genom livet, alltid leder dem till Gud, som visar sig i tidens 

 tecken, samvetets röst och i sitt ord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att deras tjänande må 

 förebåda Guds makt och vishet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som har sjunkit ner i ett liv i synd och drogberoende, att 

 de med hjälp från goda medmänniskor återfinner den rätta vägen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som lider nöd i Afrika och Asien, att de får hjälp från 

 kristna och andra medkännande människor i i-länderna,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade kring det heliga altarbordet, att vårt möte 

 med Herren ger oss kraft att vara trogna mot Guds bud,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du har gett oss din sanning. Öppna våra ögon så att de vägar på vilka 

vi vandrar, alltid leder till lydnad mot dina bud. Hör dina barns böner 

genom Jesus Kristus, vår Herre.  
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6 söndag "under året" - år A 
 

Ps 119 (678) 

 
 
 

Saliga de vilkas väg är óstrafflig, * 

de som vandrar efter Herrens lág. 

Saliga de som tar hans vittnesbörd i ákt, * 

de som söker honom av allt sitt hjärta. 

 

Du har givit dina befállningar, * 

för att man noga skall följa dem. 

O att mina vägar var rätta, * 

så att jag höll dina stádgar! 

 

Gör väl mot din tjänare, låt mig léva, * 

då vill jag hålla ditt órd. 

Öppna mina ögon, * 

så att jag ser det underbara i din lág. 

 

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, * 

så vill jag lyda den intill slútet. 

Ge mig förstånd, så vill jag lyda din lág * 

och hålla den av allt mitt hjärta. 
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6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Aposteln Paulus säger till oss idag: „Om ni äter eller dricker eller vad 

ni än gör, så gör allt till Guds ära”. När vi firar Eukaristi tackar vi 

Gud för hans gränslösa godhet mot oss människor. Vi tackar honom 

för hans son som har böjt sig ner till människans elände och lidande. 

Må vi, när vi tar emot Herrens kropp och hans blod stärkas att kunna 

efterfölja Jesus, som skyndar till sina behövande bröders hjälp. 

 

Förbön 

 

Vi tror att Jesus är vår förespråkare och ber därför till vår Fader i himlen 

för hela världens behov. 

 

1. För påven, att han genom sina ord tröstar alla sina bröder och 

 systrar, särskilt dem, som har blivit förbisedda av världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de styrande, att de särskilt uppmärksammar  människor som 

 drabbats av sjukdom, lidande och handikapp, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla ungdomar, att de förvandlas genom evangeliets ord och 

 arbetar för Guds ära, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Vår tids spetälska är cancer och aids. Låt de aids- och cancersjuka 

 få uppleva glädje genom de människor som arbetar bland dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

  

5. För oss som är samlade här, att vi alltid lever i botens och 

 omvändelsens anda, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör oss när vi ber för alla som behöver din nåd och lär oss att se 

med kärlek på allt som sker i vårt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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6 söndag "under året" - år B 
 

Ps 32 (629) 

 
 
Salig den vars överträdelse är förlåten, * 

den vars synd är överskyld. 

Salig den människa som Herren inte tillräknar míssgärning * 

och i vars ande inte finns någon fálskhet. 

 

 Jag erkände min synd för dig * 

och dolde inte längre min míssgärning. 

Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Hérren.” * 

Då förlät du mig min synd och min míssgärning. 

 

Gläd er i Hérren, † 

ni rättfärdiga, fröjda er, * 

alla ni rättsinniga, júbla! 
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6 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

„Välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till 

Herren” säger profeten Jeremia i dagens första läsning. 

Eukaristin, vår tros stora mysterium, påminner oss om, att det finns 

saker som är oförgängliga och eviga.  Låt vårt deltagande i varje 

Eukaristi befästa vår tro på att i detta heliga mysterium möter vi 

Herren själv, som har dött och uppstått för oss, och vårt hopp om, att 

vi en dag skall förenas med honom i evigheten. 

 

Låt oss bekänna inför Gud våra synder, så att vi värdigt skall kunna delta i 

denna heliga Eukaristi. 
 

Förbön 

 

Vi är Guds barn som ber om den nåd som vi behöver.  

Vi kan inte göra någonting utan Herren och därför ber vi honom. 

 

1. För alla människor på jorden, att de olika vägar på vilka de 

 vandrar genom livet, alltid må leda dem till Gud, som ger sig till 

 känna i tidens tecken, samvetets röst och i sitt heliga ord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att deras tjänande ödmjukt 

 förebådar Guds makt och vishet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För dem som är tyngda av synder eller fastnat i drogberoende, att 

 de genom sina medmänniskors omtanke återvänder till Gud,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som drabbats av olika katastrofer i Afrika och Asien, som 

 hungersnöd och olika slags naturkatastrofer, möter välvillig hjälp 

 från kristna i i-länderna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som samlats här kring evangeliets ord i den heliga Mässan, 

 att vi i detta möte med Herren får ny kraft att vara trogna mot 

 Guds bud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du har gett oss dina bud. Öppna våra ögon, så att de vägar som vi 

väljer, alltid leder till dig. Hör bönerna från oss dina barn, som samlats här. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 söndag "under året" - år C 

Ps 1 (611) 

 
 
Salig den som inte följer de gudlösas råd 

och inte går syndares väg * 

eller sitter där hädare sítter, 

utan har sin lust i Herrens lág * 

och läser hans lag både dag och nátt. 

 

Han är som ett träd, 

planterat vid váttenbäckar, * 

som bär frukt i sin tíd 

och vars löv inte víssnar: * 

allt vad han gör, det lyckas väl. 

 

Inte så med de gúdlösa: * 

de är som agnar som vinden för bórt. 

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, * 

men de gudlösas väg leder till fördärvet. 
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6 söndag "under året" - år C (II) 

Ps 1 (611) 

 
 

 
 
Salig den som inte följer de gudlösas råd 

och inte går syndares väg * 

eller sitter där hädare sítter, 

utan har sin lust i Herrens lág * 

och läser hans lag både dag och nátt. 

 

Han är som ett träd, 

planterat vid váttenbäckar, * 

som bär frukt i sin tíd 

och vars löv inte víssnar: * 

allt vad han gör, det lyckas väl. 

 

Inte så med de gúdlösa: * 

de är som agnar som vinden för bórt. 

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, * 

men de gudlösas väg leder till fördärvet. 
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7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Vi lovprisar Gud i dag för att han har sänt oss sin Son, för att genom 

hans död och uppståndelse skänka oss frälsning. „Lova Herren, min 

själ, och allt det i mig är hans heliga namn”. Låt vårt deltagande i 

denna Eukaristi till åminnelse av vår frälsning bli en lovsång till vår 

Guds ära.  

 

Förbön 

 

Medvetna om vår kallelse till helighet och till att leva enligt kärleksbudet, 

ber vi nu gemensamt till vår himmelske Fader. 

 

1. För alla kristna att de må utgöra en helig gemenskap som   

 outtröttligt följer budet om kärleken till Gud och till nästan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För nationer som splittras av hat och krig, att de slutar att döda, 

 och börjar leva i broderskap med varandra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de barn som saknar ett hem, för ungdomar som saknar tillsyn 

 och ett gott exempel, att medmänniskor hjälper dem med sitt hjärta 

 och sin välvilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som förföljer kyrkan, att de skall förstå, att det är bättre 

 att lyda Gud än människor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi alltid skall vara medvetna om att vi är Guds 

 tempel, som inte får vanhelgas av svåra synder, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du låter solen gå upp över onda och goda. Vi är medvetna om vår 

otillräcklighet och att vi saknar egna förtjänster. Må vår bön nå fram till 

dig och utbedja oss den nåd vi behöver. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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7 söndag "under året" - år A 
 

Ps 103 (667) 

 
 

 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Barmhärtig och nådig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Han handlar inte med oss efter våra synder * 

och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 

 

Så långt som öster är från väster * 

låter han våra överträdelser vara från oss. 

Som en fader förbarmar sig över bárnen, * 

så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. 
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7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Gud påminner oss ständigt om att han är kärlekens och 

barmhärtighetens Gud. Han kallar oss att bära hans kärlek ut i hela 

världen. Genom boten lär vi oss att resa oss ur våra synder och leva 

för Gud. Genom Eukaristin öppnas våra hjärtan för våra behövande 

bröder.  

Låt oss öppna oss för den nåd som kommer oss till del genom Herrens 

döds och uppståndelses mysterium. 

 

Förbön 

 

Vi frambär gemensamt våra böner till Gud, som är kärleksfull och 

barmhärtig. 

 

1. För Guds heliga kyrka, att hon förkunnar Guds kärlek  för 

 människorna och skänker dem hans förlåtelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som är kallade att tjäna Gud, att de i likhet med Kristus 

 går syndare och hjälpbehövande till mötes, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som tvivlar på Guds barmhärtighet, att de i botens 

 sakrament får själsfrid genom syndernas förlåtelse,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra avlidna bröder och systrar, att Gud är barmhärtig mot 

 dem och tar upp dem i de frälstas skara, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lär oss att älska Gud för den kärlek och 

 barmhärtighet, som han visat oss genom Kristi död på korset,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör våra böner, visa oss din barmhärtighet och var oss nådig, så att 

vi lär oss älska dig av hela vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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7 söndag "under året" - år B 
 

Ps 41 (634) 

 
 
Salig den som tänker på den sváge, * 

Herren skall hjälpa honom på olyckans dág. 

Herren skall bevara honom och behålla honom vid liv, 

han skall prisas salig i lándet, * 

du utlämnar honom inte åt hans fíender. 

 

Herren skall på sjukbädden stå honom bí, * 

du vänder hans sjukdom i hälsa och kráft. 

Så säger jag då: Herre, var mig nådig, * 

hela mig, ty jag har syndat mot díg. 

 

Du uppehåller mig, ty jag är utan skúld, * 

du låter mig stå inför ditt ansikte för évigt. 

Välsignad är Herren, Israels Gud, 

från evighet till évighet. * 

Amen, ámen. 
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7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vi har församlats här idag för att tillsammans fira och 

närvarandegöra Herrens död och uppståndelse. Vi tror, att den 

förhärligade Kristus är närvarande mitt ibland oss. Hans kärlek 

kallar oss till gemenskap i Honom. 

Trots att synden försvagar vårt ömsesidiga kärleksband, så stärks den 

på nytt, var gång vi tar emot Kristi kropp och blod. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi värdigt skall kunna delta i 

denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Gud är god, nåderik och barmhärtig. Därför ber vi, fulla av förtröstan. 

 

1. För kyrkan som lever i världen men som inte är av denna världen, 

 att hon bringar människorna kärlek och förlåtelse,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår värld, där det finns så mycket hat, sorg och olyckor, att den 

 uppståndne Kristus lyser upp allas hjärtan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla som längtar efter kärlek, att Gud fyller deras hjärtan med 

 sin kärlek och lär dem att vittna om den genom att de visar kärlek 

 till sin nästa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de människor som har vänt sig bort från dig, den ende levande 

 och sanne Guden, att de inte skall förgås, utan att de återvänder till 

 dig, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lär oss att älska våra fiender, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Fader, du lyssnar alltid till dina barns böner. Visa oss din barmhärtighet 

och lär oss att alltmer älska dig och alla människor. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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7 söndag "under året" - år C 
 

Ps 103 (667) 

 
 

 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Barmhärtig och nådig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Han handlar inte med oss efter våra synder * 

och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 

 

Så långt som öster är från väster * 

låter han våra överträdelser vara från oss. 

Som en fader förbarmar sig över bárnen, * 

så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. 
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8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

I början av denna heliga Eukaristi hör vi hälsningen, som försäkrar 

oss, att Herren är med oss. Under Kyrkans vandring på jorden ända 

till världens ände, är den alltid närvarande Jesus Kristus på ett 

särskilt sätt närvarande i Eukaristin. Efter att vi har lyssnat till Guds 

ord, kommer vi att förkunna hans död och bekänna hans 

uppståndelse.  

 

Förbön 

 

Vår Fader i himlen vet vad vi behöver. Ändå vill vi be till honom i 

förtröstan på hans kärlek och omsorg om oss. 

  

1. För alla biskopar, präster och diakoner, att de förblir Kristi trogna 

 tjänare och förvaltare av hans heliga mysterier, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna familjer, att de må vara en plats där barnen kan 

 uppfostras i tro, aktning och ansvar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som tyngs av lidanden, obotlig sjukdom och ensamhet,  

 att de aldrig slutar tro på Guds försyn som vakar över dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som Gud idag skall kalla hem till sig, att de i honom finner 

 frid, frälsning och evig ära, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlas kring Herrens altare, att vårt deltagande i 

 denna eukaristi får Guds rike att växa i våra hjärtan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, i dig lever vi och finns till. Du stöder oss med din försyn. Hör våra 

böner, när vi står inför dig fulla av ödmjukhet och medvetna om vår 

litenhet. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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8 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 62 (642) 

 
 

 
 

 

Bara hos Gud finner min själ sin ró, * 

från honom kommer min hjälp. 

Ja, han är min klippa och min hjälp, * 

min borg, jag skall inte váckla. 

 

Bara i Gud må du ha din ró, min själ, * 

ty från honom kommer mitt hópp. 

Ja, han är min klippa och min hjälp, * 

min borg, jag skall inte váckla. 

 

Hos Gud är min frälsning och min ära, * 

min starka klippa, min tillflykt har jag i Gúd. 

Förtrösta alltid på honom, du fólk, * 

utgjut för honom era hjärtan. 
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8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, församlar oss i denna stund för 

att vi skall lyssna till hans ord och förbereda oss till att ta emot hans 

kropp och blod.  

Låt oss därför öppna oss för Guds nåd och i tro ta emot allt som han 

här vill skänka oss. 

 

Men låt oss först erkänna inför Herren att vi är syndare, så att vi på ett 

värdigt och fruktbart sätt skall kunna delta i firandet av den heliga 

Eukaristin. 

Förbön 

 

Gud är nådig och full av barmhärtighet. Därför ber vi med tillförsikt. 

 

1. För alla människor i hela världen, att de värdesätter det förbund 

 som Gud slutit med dem genom sin sons lidande och död,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För kyrkans herdar, att de utan att förtröttas Förkunnar Guds 

 godhet och barmhärtighet för världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla unga människor, att de värdigt och ansvarsfullt förvaltar 

 de äldre generationernas arv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som Gud idag kallar hem till sitt rike, att de hos honom 

 finner frid och frälsning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är församlade här, att vi varje dag strävar efter att leva 

 i Kristi anda, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, lyssna till våra böner, som vi här frambär till dig, och var för oss 

alltid en barmhärtig Fader. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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8 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 103 (667) 

 
 

 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Barmhärtig och nådig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Han handlar inte med oss efter våra synder * 

och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 

 

Så långt som öster är från väster * 

låter han våra överträdelser vara från oss. 

Som en fader förbarmar sig över bárnen, * 

så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. 
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8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Församlade till firandet av den heliga Eukaristin, är vi åhörare till 

Guds ord. Det är en stor ära men också ett stort ansvar. Guds ord är 

levande och verksamt, därför att i det, finns Jesus Kristus själv 

närvarande. Hans lidande, död och uppståndelse skänker detta ord en 

enastående mening och styrka. Det är enbart Jesu sanna lärjungar 

som kan lyssna till den och ta den  

till sig. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi värdigt skall kunna lyssna till Guds 

ord och fira denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Jesus Kristus ärade Gud genom sitt liv, genom sitt lidande, sin död och sin 

uppståndelse. Låt oss be till Gud vår Fader, att varje människa med sitt liv 

må ge honom ära. 
 

1. För alla troende, att de må känna igen Herrens närvaro mitt ibland 

 dem och alltid samlas i hans namn, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För våra andliga ledare: diakoner, präster och biskopar, att de må 

 vara tydliga tecken på Guds närvaro bland människorna,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För alla människor som har till uppgift att leda andra på 

 sanningens stig, att de genom sitt livsexempel drar människor till 

 sig, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som är svaga i tron, att de i Jesu ord må  finna styrka och 

 levnadsvisdom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, som samlas kring detta altare, att vår bön blir ett 

 uttryck för vårt hjärtas rikedom, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du har försorg om dina lärjungar och sänder dem din helige Ande. 

Se till din kyrka som samlas här, o 

ch hör hennes böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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8 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 92 (660) 

 
 

 

Det är gott att tacka Hérren * 

och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 

 att om morgonen förkunna din nåd * 

och när natten har kommit din trófasthet, 

 

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, * 

som en ceder på Libanon växer han tíll. 

Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, * 

de grönskar i hans gårdar. 

 

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, * 

de frodas och grönskar. 

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, * 

han är min klippa, i honom finns ingen órätt. 

 

 

 

 

 



254 

9 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Genom sin kyrka sprider Kristus vidare evangeliet. Genom henne 

riktar han också sina ord till oss och stärker vår tro. I deltagandet i 

Eukaristin lyssnar vi till hans ord, för att sedan gå ut och följa hans 

uppmaning. Låt oss be Gud, att kraften i detta sakrament skall hjälpa 

oss att trofast hålla oss till evangeliets ord.  

 

Förbön 

 

Gud har gett oss sitt Ord. Låt oss be till honom, att alla människor får 

kunskap om hans sanning. 

 

1. För alla som bekänner sig till Kristus, att deras tro inte  grundar sig 

 på mänskligt förstånd utan på Guds allmakt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som i kyrkorna förkunnar evangeliet, att de hjälper 

 människorna att bygga sin tro på den fasta grund som är det 

 uppenbarade ordet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För unga, kristna äkta makar, att de bygger sitt hem och sin lycka 

 på trons klippa, som skänker ett stöd i livets svårigheter,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som har lämnat kyrkan, att de på nytt upptäcker ordets 

 rikedom och ärar Gud, inte bara genom munnens förkunnelse utan 

 genom kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi under hela vårt liv lever enligt evangeliet och 

 når det eviga livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du hör böner från dem som i tro vänder sig till dig. Lyssna nu till 

oss som hoppas, att din hjälp skall befästa vår tro. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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9 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 31 (628) 

 
 

 

Till dig, Herre, tar jag min tíllflykt, † 

låt mig aldrig komma på skám, * 

befria mig i din rättfärdighet. 

 

Vänd ditt öra till mig, skynda att rädda mig, * 

var mig en fast klippa, en borg som blir min räddning. 

Ty du är mitt bergfäste och min bórg, * 

och du skall, för ditt namns skull, leda och föra mig. 

 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, * 

hjälp mig i din nåd. 

Var frimodiga och oförfärade i era hjärtan, * 

alla ni som sätter ert hopp till Hérren. 
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9 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 
 

Herren församlar oss på denna heliga dag, vid Ordets och Eukaristins 

bord. För Israels folk var det sabbatsdagen som var den heliga dagen. 

Sabbaten var frihetens tecken, tecknet på förbundet mellan Gud och 

skapelsen. I det nya förbundet, är det söndagen, den veckodag på 

vilken vår Herre uppstod från de döda, som har blivit den heliga 

dagen. På denna dag som på ett särskilt är tillägnad Herren, lyssnar vi 

till Guds ord, mättas av Herrens Kropp och Blod, och tackar Gud för 

vår frälsning. Låt oss be för våra egna intentioner och för dem som 

inte kan delta i denna heliga eukaristi. 
 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi värdigt skall kunna utföra 

vår tjänst inför honom. 

Förbön 
 

Söndagen är på ett särskilt sätt helgad åt Herren. Låt oss därför lägga fram 

våra böner genom vår älskade Herre, Jesus Kristus, som för vår talan inför 

Fadern. 
 

1. För alla kristna, att firandet av eukaristin till minne av Herren, 

 hjälper oss att förenas med alla våra bröder och systrar, som 

 bekänner Frälsarens namn, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För vår påve N. att han förkunnar det Glada budskapet för världen, 

 och visar Herrens vägar för alla människor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För dem som på grund av sitt arbete inte kan deltaga i dagens 

 firande av eukaristin, att de inte skall glömma, att Gud alltid är 

 närvarande bland dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För de sjuka, de hemlösa, dem som lider av hunger, för de 

 arbetslösa, att de finner medmänniskor som är  dem till hjälp,   

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som samlats här, att vi i likhet med Kristi lärjungar, förmår 

 att modigt – genom ord och handling – vittna om honom,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, genom din son har du lärt oss, hur vi skall fira Herrens dag. Tag 

emot våra böner, som vi frambär för kyrkan och för hela världen. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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9 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 81 (653) 

 
 

Stäm upp lovsång och slå på púkor, * 

spela på välklingande lyror och hárpor. 

Stöt i basun vid nymånaden, * 

vid fullmånen, på vår högtidsdag. 

 

Ty detta är en stadga för Ísrael, * 

en lag från Jakobs Gúd. 

Detta gav han Josef i befállning, * 

när han drog ut ur Egypten. 

 

Jag hör ett tal som är mig nytt: * 

Jag lyfte bördan från hans skúldra,  

hans händer blev fria från  lástkorgen. * 

Jag räddade dig när du ropade i nöden,  

 

Hos dig skall inte finnas någon annan gúd, * 

du skall inte tillbe någon främmande gúd. 

Jag är Herren, din Gud, * 

som har fört dig upp ur Egypten.  
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9 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

„Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som 

tror på honom skall ha evigt liv”.  

Gud är kärlek och vill allas frälsning.  

Detta manifesteras i varje Eukaristi. Jesus har utgivit sitt liv för var 

och en av oss och öppnat vägen till himmelen för oss alla. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi värdigt skall kunna delta i 

denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Till Gud, som lyssnar på sina trogna, ber vi med stor ödmjukhet och tillit. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon för ut det Glada budskapet till alla 

 länder, och folk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla dem som i våra kyrkor förkunnar evangeliet, att de hjälper 

 människorna att bygga sin tro på den fasta grund, som är Guds 

 sanning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För länder som delats av kamp mellan klasser, rashat och 

 religionsförföljelser, att de i evangeliet finner kraft att besegra 

 orättvisor och att befria sig från hatets välde, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de sjuka och övergivna, att de får hjälp av goda människor,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade kring altarbordet och Guds ord, att vi 

 ständigt fördjupar vår tro, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du kan göra allt vad du vill. Hör våra böner och kom oss till hjälp. 

Bistå oss i allt vad vi ber dig om. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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9 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 117 (676) 

 
 

 

 
 Lova Herren, alla hédningar, * 

prisa honom, alla fólk. 

 

Ty hans nåd är väldig över óss, * 

och Herrens sanning varar i évighet. 
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10 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Jesus sitter nu tillsammans med oss vid ett bord, på samma sätt som 

han en gång satt tillsammans med tullindrivare och syndare. Vid detta 

bord vill han mätta oss med sitt ord och sin kropp och sitt blod.  

 

När vi börjar firandet av denna heliga Eukaristi låt oss bekänna att vi är 

syndare och öppna våra hjärtan för hans nåd. 

 

Förbön 

 

Gud vill se kärlek, inte slaktoffer. Låt oss därför be till honom för alla som 

behöver vår kärlek. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon utan att förtröttas förkunnar Guds 

 kärlek för människor överallt på jorden, och skänker dem hans 

 förlåtelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve och för kyrkans alla herdar, att de – liksom Jesus själv 

 – framför allt söker upp syndare och dem som behöver hjälp,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de unga, att de följer sitt livs sanna kallelse och  därigenom 

 tjänar Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem av våra bröder och systrar, som lämnat Guds vägar, att de 

 återvänder till honom som väntar på dem med kärlek och förlåtelse, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att Guds ord, som vi lyssnat  till  idag, får 

 sin uppfyllelse i våra liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, lyssna till våra böner, föröka kärleken i oss och visa oss din 

barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
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10 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 50 (639) 

 
 
Gud, Herren Gud, talar och kallar hela jórden, * 

från solens uppgång ända till dess nédgång. 

Jag vill inte straffa dig för dina óffer, * 

dina brännoffer har jag alltid inför mig. 

 

Om jag hungrade, behövde jag inte säga det, * 

ty min är jorden och allt som fínns på den. 

Men skulle jag då äta kött från tjúrar * 

eller dricka blod från bóckar? 

 

Nej, offra lovets offer åt Gúd, * 

och infria dina löften till den Högste. 

Åkalla mig på nödens dág, * 

så vill jag hjälpa dig, och du skall prísa mig. 
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10 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

„Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt” 

(2 Kor 4.18).  Det är för att gemensamt få erfara evighetens 

mysterium och i Kyrkans gemenskap återupptäcka vår kallelse till 

evigt liv, som vi har samlats runt Kristi altare idag. Med glädje kan vi 

träda fram inför Guds altare, för våra ” kortvariga lidanden väger ju 

oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt 

oss, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.” 

 

Förbön 

 

Åt Gud som skänker oss tröst i alla våra svårigheter, anförtror vi kyrkans 

och världens öden. 

 

1. Må kyrkans herdar bevara tron bland dem som anförtrotts åt dem, 

 och må de själva vara ett gott exempel på iver och offervilja.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må alla kristna familjer i våra hemländer utgöra en grund för tro, 

 tradition och goda seder. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de som är obotligt sjuka förena sina lidanden  med Kristi 

 lidande och i honom återfinna glädje och frid. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må våra avlidna för evigt få vistas i de himmelska boningar som 

 Gud berett åt oss alla. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva lära oss att göra Guds vilja i vårt vardagsliv, genom 

 gärningar i kärlekens anda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, du förkastar inte dina barns böner. Hör oss när vi fulla av 

tillit ropar till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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10 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 130 (684) 

 

 
Ur djupen ropar jag till dig, Herre. 

Herre, hör min röst, * 

låt dina öron akta på mina böner. 

 

Om du, Herre, vill tillräkna synd, * 

Herre, vem kan då bestå? 

Dock, hos dig finns förlåtelse, * 

för att man må frúkta dig. 

 

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, * 

och jag hoppas på hans órd. 

Min själ väntar efter Hérren † 

mer än väktarna efter mórgonen, * 

ja, mer än väktarna efter mórgonen. 

 

Hoppas på Herren, Ísrael, † 

ty hos Herren finns nåd, * 

väldig är den frälsning som finns hos hónom. 

Han skall frälsa Ísrael * 

från alla deras synder. 
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10 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Gud Fadern sände sin son till världen, för att genom hans död och 

förhärligade uppståndelse befria människan från syndens slaveri och 

göra henne till Guds rikes arvinge. På detta sätt har frälsningen 

kommit till världen. Tack vare Kristi frälsningsverk kan vi redan nu 

glädja oss över odödlighetens nådegåva, eftersom vi genom Jesu 

uppståndelse, i dopet har fått uppstå från döden till det eviga livet. 

 

Låt oss, vid början av firandet av denna heliga Eukaristi, bekänna inför 

Gud att vi är syndare, så att vi värdigt och på ett fruktbart sätt skall kunna 

delta i den. 

Förbön 

 

Gud överger oss aldrig i vår nöd utan hjälper oss när vi är svaga. Därför 

ber vi fulla av tillit. 
 

1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon genom att förvalta 

 sakramenten hjälper alla folk att hålla Guds bud, vilka visar vägen 

 till det eviga livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För alla som arbetar på sjukhus och vårdhem, att de alltid slår vakt 

 om livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de döende, att deras dödsstund blir ett lyckligt möte med 

 Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla som drabbats av olyckor, att Frälsaren Jesu Kristi makt 

 och medmänniskors välvilja kommer dem till hjälp,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi bemödar oss om att alltid leva i  den 

 heliggörande nådens tillstånd, och på så sätt göra oss förtjänta av 

 att få del i det eviga livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du ser till oss, syndiga människor och vet vad vi behöver. Hör de 

böner, som vi idag riktar till dig, och uppfyll dem enligt din vilja. Genom 

Kristus, vår Herre.  
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10 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 30 (627) 

 
 
Jag vill upphöja dig, Hérre, † 

ty du har dragit mig ur djúpet, * 

du har inte låtit mina fiender triumféra. 

Herre, du förde mig upp ur dödsriket, * 

du gav mig liv, du lyfte mig upp ur gráven. 

 

Lovsjung Herren, ni hans frómma, * 

prisa hans heliga námn. 

Ty ett ögonblick varar hans vréde, * 

men hela livet hans nåd. 

Om aftonen gästar gråt, * 

men om morgonen kommer júbel. 

 

Herre, hör, och var mig nådig, * 

Herre, var min hjälpare. 

Du förvandlade min klagan till dans, * 

Herre, min Gud, jag skall tacka dig för évigt. 
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11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

 „Hylla Herren, hela världen” – kommer vi få höra i dagens 

responsoriepsalm. Vi prisar Gud för Jesus vår Herres död och 

uppståndelse. Vi förenar våra röster med hela skapelsens röst och de 

heligas lovsång, de som redan står inför Gud. Må Gud bli välsignad 

överallt.  

 

 

Förbön 

 

Vi är Guds folk och är delaktiga i Kristi prästerliga utsändelse. Därför ber 

vi för alla dem som frälsts genom hans blod. 

 

1. Herre, beskydda alltid din kyrka, så att hon leder alla människor till 

 mötet med dig vid gästabudet i ditt eviga rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, se i nåd till dem som i dagarna tar emot prästvigningens 

 sakrament, att de bemödar sig om att förkunna evangeliet med iver 

 och uthållighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, upplys vägen för alla dem, som söker efter sanningen, så att 

 de når den frälsning som endast Jesus Kristus kan ge. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, hjälp dem som är fattiga, sjuka eller övergivna att förena 

 sina kors med Kristi kors. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, skänk oss nåden att tillsammans med dig bygga en helig 

 gemenskap för det nya förbundets folk. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, må vår bön nå fram till dig. Skänk oss alla din barmhärtighet. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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11 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 100 (666) 

 

 
 

Höj jubel till Herren, alla länder, † 

tjäna Herren med glädje, * 

kom inför hans ansikte med fröjderop. 

 

Förnim att Herren är Gud. 

Han har gjort oss, och inte vi själva, * 

till sitt folk och till får i sin hjórd. 

 

Ty Herren är god, 

evigt varar hans nåd * 

och hans trofasthet från släkte till släkte. 
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11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Guds rike finns inom oss. Den Helige Anden har inpräglat det i våra 

hjärtan i dopets stund. Det uppdrag som Jesus ålagt oss, är att vi 

ständigt skall arbeta för detta kungarikes utbredning på jorden. Detta 

rikes synliga form här i världen är Kyrkan, som är en gemenskap av 

troende. Låt oss vid början av denna Eukaristi, ärligt rannsaka oss 

själva och fråga oss om vi verkligen är medvetna om denna vår 

kallelse att bygga Guds rike i våra hjärtan och i våra liv? 

  

Förbön 

 

Jesus Kristus kom till världen för att föra oss till Guds rike. Låt oss därför 

be till Gud, vår Fader. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom förkunnelsen av Guds ord 

 skördar riklig frukt i hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla som arbetar på att utveckla och förbättra världen, att deras 

 arbete vittnar om att de följer Guds bud, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som har makten och som förfogar över världens resurser, 

 att de alltid låter sig styras av kärlek och respekt för människan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla sjuka, lidande och övergivna, att de får uppleva osjälvisk 

 hjälp från sina medmänniskor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För alla oss som är samlade här, att vardagslivets oro och 

 bekymmer aldrig skall tysta vår kallelse att utbreda Guds rike,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, du som styr världens öden, låt alla människor lära känna 

dig i din enfödde son Jesus Kristus. Må de finna den väg, som leder till 

frälsningen. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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11 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 92 (660) 

 

 
Det är gott att tacka Hérren * 

och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 

att om morgonen förkunna din nåd * 

och när natten har kommit din trófasthet, 

 

Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, * 

som en ceder på Libanon växer han tíll. 

Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, * 

de grönskar i hans gårdar. 

 

Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, * 

de frodas och grönskar. 

Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, * 

han är min klippa, i honom finns ingen órätt. 
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11 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Församlade vid Jesu altare för att här gemensamt fira åminnelsen av 

vår frälsning, påminns vi också om att vi är hans gäldenärer.  I Jesu 

frälsande död och uppståndelse har vi samlat på oss den enorma 

kärleksskuld, som vi är skyldiga att återbetala varje ögonblick av vårt 

liv, genom föreningen med honom i ömsesidig kärlek. 

 

Vid början av firandet av denna heliga Eukaristi, låt oss uppriktigt bekänna 

våra synder och be om Guds barmhärtighet. 

 

Förbön 

 

Gud sände sin älskade son till världen för att frälsa den. Därför vågar vi be. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon ständigt kallar människor till 

 omvändelse och nytt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som hör bikt, att de upplever sitt tjänande i biktstolen som 

 Guds särskilda kallelse och redskapet för barmhärtighetens nåd,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som lämnat Kristi evangeliums väg, att Gud skall skänka 

 dem omvändelsens nåd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För katekumenerna, att de förbereder sig väl på mötet med Kristus 

 i dopets heliga sakrament, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi genom att ofta ta emot botens och försoningens 

 sakrament, förbättrar vårt andliga liv och kommer allt närmare 

 Kristi kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Barmhärtige Gud, du som förlåter alla som med uppriktigt hjärta 

omvänder sig och ber om din förlåtelse, hör våra böner och böj våra 

hjärtan till att lyda din vilja. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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11 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 32 (629) 

 
 
Salig den vars överträdelse är förlåten, * 

den vars synd är överskyld. 

Salig den människa som Herren inte tillräknar míssgärning * 

och i vars ande inte finns någon fálskhet. 

 

Jag erkände min synd för dig * 

och dolde inte längre min míssgärning. 

Jag sade: ”Jag vill bekänna mina överträdelser för Hérren.” * 

Då förlät du mig min synd och min míssgärning. 

 

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd, * 

du räddar mig och omger mig med júbel. 

Gläd er i Hérren, † 

ni rättfärdiga, fröjda er, * 

alla ni rättsinniga, júbla! 
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12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Aposteln Paulus säger till oss idag, att genom en enda människa, Jesus 

Kristus, har vi alla fått del av Guds överflödande nåd. På Herrens dag 

samlas vi för att fira den heliga Eukaristin, och ösa ur denna nådens 

källa.  

I Jesu död och uppståndelse är den alltid öppen för oss.  

 

Förbön 

 

Vi vänder oss i ödmjukhet till Gud, som är vår tillflykt och vårt enda hopp 

i nödens stund och ber. 

 

1. För alla kristna, att de på sin vandring genom världen aldrig 

 förlorar hoppet som blivit inympat i deras hjärtan,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve, att han, fylld av den helige Andes kraft, utan att 

 förtröttas förkunnar evangeliet för folken, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För Kristi lärjungar i de länder, där kyrkan förföljs, att de aldrig 

 skall vara rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda 

 själen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla ungdomar som påbörjat sitt sommarlov, att de upptäcker 

 Guds närvaro i naturens skönhet och i de människor som de möter, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vårt deltagande i denna heliga eukaristi skänker 

 oss nåd och blir oss till hjälp i vårt vardagsliv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, samlade vid firandet av eukaristin har vi lyssnat till ditt ord och 

svarat med våra böner. Lyssna till oss och uppfyll våra ödmjuka böner. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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12 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 69 (648) 

 
För din skull bär jag smälek, * 

för din skull höljer blygsel mitt ánsikte. 

Främmande har jag blivit för mina bröder, * 

en främling för min moders bárn. 

Lidelsen för ditt hus har förtärt mig, * 

dina smädares smädelser har fallit över mig. 

 

Men jag kommer med min bön till díg. * 

Herre, låt nådens stund vara ínne. 

Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet, * 

svara mig i din frälsande trófasthet. 

Svara mig, Herre, i din nåd och gódhet, * 

vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. 

 

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, * 

ni som söker Gud, era hjärtan skall léva. 

Ty Herren lyssnar till de fáttiga * 

och föraktar inte sina fångna. 

Må himlen och jorden lóva honom, * 

haven och allt vad som rör sig i dém. 
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12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Mitt i våra världsliga bekymmer, församlas vi på denna heliga dag till 

att fira Eukaristi. Därigenom bekänner vi vår tro på att Gud har 

omsorg om oss, att Han vill vårt bästa och aldrig överger oss. Genom 

denna tro och kärlek är vi kallade till att ge vittnesbörd om Jesus 

Kristus, så att också andra skall kunna tro, och att det Glada 

Budskapet skall kunna nå hela världen. Eukaristin som vi deltar i, är 

en uppfriskande och stärkande källa för vår tro, som ofta är 

underkastad prövningar och utsatt för frestelser. 

 

Förbön 

 

Till Gud som visar oss sin styrka och sin eviga kärlek, frambär vi nu våra 

böner. 

 

1. Må den heliga kyrkan hjälpa människorna att se Gud i tidens 

 tecken och föra dem till den uppenbarade sanningen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må Kristus skydda vår påve N. genom alla stormar och låta honom 

 i ro styra kyrkans skepp till frälsningens hamn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må alla de som förlorat sin tro åter beröras av Jesu Kristi nåd, och 

 på nytt bekänna honom ända till livets slut.  Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må de som drabbats av obotliga sjukdomar och av olika lidanden få 

 erfara Guds barmhärtighet och förstå meningen med det kors som 

 de måste bära. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi alla vara Kristus trogna och en gång nå fram till det eviga 

 livet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du håller världens öden i din hand. Avlägsna varje fara, skänk oss din 

frid och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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12 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 107 (670) 

 
 
De for på havet med sina sképp * 

och drev sin handel på stora vátten. 

Där fick de se Herrens gärningar, * 

hans under på det djupa hávet. 

 

Med sitt ord väckte han stórmen, * 

så att den hävde upp dess böljor. 

De for upp mot himlen, ner i djúpen, * 

då svek deras mod, och de fylldes av ångest. 

 

De ropade till Herren i sin nöd, * 

och han förde dem ut ur deras trångmål. 

Han förbytte stormen i lúgn, * 

och vågorna omkring dem tystnade. 

 

De blev glada att det blev stílla, * 

och han förde dem till den hamn dit de vílle. 

De må tacka Herren för hans nåd * 

och för hans under med människor. 
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12 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Genom vår tro är vi kallade att efterlikna Kristus och att vittna om 

honom, så att andra också skall kunna tro att frälsningen som Gud 

har skänkt oss, har nått hela världen. Att efterlikna Jesus Kristus 

innebär att ta vardagens förpliktelsers kors och vandra den väg, som 

Frälsaren visar oss. Renade av dopets vatten och styrkta av den Helige 

Anden, står vi framför altaret, för att Eukaristins kraft skall kunna 

göra oss till Kristi, Guds sons apostlar. 

 

Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av denna heliga mässa. 

Förbön 

 

Vi frambär våra böner till vår Fader i himlen genom hans son, Jesus 

Kristus som av kärlek till oss tog korset på sig. 

 

1. Må alla kyrkans herdar utan att förtröttas förkunna läran om Jesus 

 Kristus, som dog och uppstod från de döda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må alla kristna genom Jesu Kristi kors, tecknet på kärlek, enhet och 

 frid, så snart som möjligt förenas vid ett och samma nattvardsbord.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de sjukas lidanden och offer bidra till att skapa  enhet mellan 

 alla dem som bekänner sig till Kristus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må alla avlidna bli upptagna till himlen, där vår uppståndne Herre 

 och Messias, den levande Gudens son råder i evighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva hämta kraft ur denna heliga eukaristi så att vi orkar 

 bära vårt eget kors. Vi ber dig:  

     Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du vet hur svårt det är för oss att efterlikna Kristus och bära vårt 

kors. Hör våra böner och hjälp alla dem som kämpar på sin väg till dig. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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12 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 63 (643) 

 
 
Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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12 söndagen "under året" - år C (II) 
 

Ps 63 (643) 

 
 
 

Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Idag skall vi få höra Jesu varning till oss, en varning som kräver vår 

odelade kärlek: ”Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd 

att tillhöra mig” 

(Mt 10.38).  

Den som vill följa i Jesu spår måste ta sitt kors och solidariskt följa 

honom i liv och död. Annars kan man inte vara hans lärjunge. 

Låt oss genom Eukaristin som vi här deltar i, lära oss hur vi skall leva 

som vår Herre, Jesus Kristus; att kunna vara beredda att offra våra 

liv som han – som var lydig intill döden, döden på ett kors. 

 

Förbön 

Kristus har uppstått från de döda för att aldrig mera dö. Han lever och för 

vår talan inför Gud. Låt oss därför genom honom be till vår Fader i himlen. 

 

1. För dem som ännu inte är Kristi lärjungar, att de vågar ta emot 

 sanningen om honom, när de får höra det  Glada budskapet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, för kateketer, för alla 

 mödrar och fäder i våra familjer, att de med största omsorg för 

 Kristi ord vidare till andra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För dem som måste lida för rättfärdighetens skull, som har offrat 

 sitt liv för människans rätt och värdighet, att Gud själv skall vara 

 deras lön, såväl i livet som i döden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För de systrar och bröder som visar barmhärtighet  mot behövande, 

 att de känner glädje i sin möda och får skörda god frukt,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss själva, att vi lär oss älska Kristus mer än våra egna 

 föräldrar, mer än våra egna barn, mer än oss själva,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige, evige Gud, Du sände din son i världen och genom honom har 

vi här framburit våra böner. Må förtjänsterna av hans lidande och död vara 

oss till hjälp. Genom Kristus, vår Herre.  
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13 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 89 (657) 

 
 

 
 

 

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i évighet * 

och förkunna din trofasthet från släkte till släkte. 

Jag bekänner: Din godhet varar i évighet, * 

din trohet står fast i hímlen. 

 

Saligt det folk som vet vad júbel är, * 

de som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljús. 

De gläder sig ständigt åt ditt námn * 

och upphöjs genom din rättfärdighet. 

 

Du är deras styrka och prydnad, * 

i din godhet upphöjer du vårt hórn. 

Och han som är vår sköld tillhör Hérren, * 

vår konung tillhör Israels Hélige. 
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13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Herren Kristus är ständigt närvarande ibland oss. 

Han är hos oss i sitt ord som är förkunnelsen av frälsningens budskap. 

Han är hos oss i Eukaristins sakrament. Sakramentens tecken: vatten, 

vin, bröd, ord och gester är som klädesplagg genom vilka vi kan 

vidröra Kristus själv. Det enda vi har att göra är att fullt och fast tro 

att han är närvarande ibland oss, att Han talar till oss och också idag 

utför stora tecken och under. 

 

Förbön 

 

Gud, vår kärleksfulle Fader känner våra behov innan vi ens bett om något. 

Vi frambär våra böner inför honom genom Jesus Kristus, som för vår talan 

inför honom. 

 

1. Må den heliga kyrkan alltid förkunna tron på Jesus Kristus för 

 världen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må de fattiga, de tvivlande och de som förlorat allt hopp minnas, att 

 Kristus aldrig stänger sitt hjärta för dem. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de som är obotligt sjuka med tillit söka tröst och läkedom hos 

 Kristus, som ser deras tro och kan lyfta dem ur deras nöd.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må alla de som avlidit i späd ålder glädja sig för evigt i Guds rike. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må alla vi som samlats här närma oss Kristi altarbord med en 

 önskan att stärka vår tro på att han är närvarande mitt ibland oss.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Helige Fader, allsmäktige Gud, genom din son uppenbarar du din allmakt 

och barmhärtighet för oss. Visa alla människor din frälsande kärlek och 

hör våra böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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13 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 30 (627) 

 
 
Jag vill upphöja dig, Hérre, † 

ty du har dragit mig ur djúpet, * 

du har inte låtit mina fiender triumféra. 

Herre, du förde mig upp ur dödsriket, * 

du gav mig liv, du lyfte mig upp ur gráven. 

 

Lovsjung Herren, ni hans frómma, * 

prisa hans heliga námn. 

Ty ett ögonblick varar hans vréde, * 

men hela livet hans nåd. 

Om aftonen gästar gråt, * 

men om morgonen kommer júbel. 

 

Herre, hör, och var mig nådig, * 

Herre, var min hjälpare. 

Du förvandlade min klagan till dans, * 

Herre, min Gud, jag skall tacka dig för évigt. 
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13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Jesu Kristi kärlek, som kallar människor att följa Honom och 

förkunna Guds rike, gör det möjligt för oss att kunna församlas i 

Hans namn som bröder och systrar. Vi vill här fira den dag, på vilken 

vår Herre uppstod från de döda. Jesus Kristus är mitt ibland oss – 

genom sin Ande skänker han oss ordet, som undervisar oss och visar 

oss livets sanna väg, och mättar oss med sin kropp och sitt blod, för att 

vi skall kunna leva i evighet.  

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud och våra bröder och systrar, så att 

vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i firandet av Eukaristins mysterium. 

 

Förbön 

 

Till Gud som ständigt gör så stora ting och ser på oss med kärlek, vågar vi 

rikta våra böner. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon tålmodigt och utan att förtröttas 

 förkunnar Kristi lära för alla folk och nationer, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att hans önskan att alla folk skall öppna sina 

 hjärtan för Kristus må uppfyllas, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de länder där olika konflikter råder, att de skall få uppleva en 

 sann och varaktig fred som är byggd på rättvisa, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de sjuka, att Guds nåd och medmänniskors händer hjälper dem 

 i alla deras svårigheter och lidanden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi i vårt liv alltid fullgör din vilja och att vi alltid 

 kan svara på din kallelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, allsmäktige Gud, hör våra böner och visa alla människor din 

frälsande kärlek. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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13 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 16 (615) 

 
 

 
Bevara mig, Gúd, *  

ty jag tar min tillflykt till díg. 

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, * 

för mig finns inget gott utom díg.  

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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13 söndagen "under året" - år C (II) 
 

Ps 16 (615) 

 
 

 
Bevara mig, Gúd, *  

ty jag tar min tillflykt till díg. 

Jag säger till Herren: Du är ju Hérren, * 

för mig finns inget gott utom díg.  

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

 

Jag vill lova Herren, han ger mig råd, * 

ännu om natten manar mig mitt ínnersta. 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

„Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er 

vila” (Mt 11.28). Herren bjuder oss till sitt bord, vid vilket han vill 

mätta oss med sitt ord och sin kropp och sitt blod. I Eukaristins 

mysterium som vi nu skall fira till minnet av Kristi död och 

uppståndelse, finner vår tro både kraft och styrka. 

 

Förbön 

 

Endast Sonen känner Fadern och endast han är vår förespråkare hos 

honom. I tro på detta vänder vi oss nu till vår Fader i himlen och ber. 

 

1. Fader, du är Herre över himmel och jord. Vi ber för alla folk och 

 nationer i världen som lider av krig och konflikter. 

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Fader, vi ber för människorna i våra hemländer, att de skall få leva 

 i fred och frihet.  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Fader, vi ber för dem som tyngs av hårt arbete, för alla sjuka och 

 lidande, att de finner tröst i dig.  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Fader, vi ber för våra barn och för de ungdomar som nu har 

 sommarlov, att de alltid söker dig, vart de än befinner sig.  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Fader, vi ber för oss själva, att kraften i ditt ord ledsagar oss genom 

 livet, så att vi kan resa oss var gång vi faller i synd och alltid kan 

 börja om på nytt.  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, vi kommer till dig fulla av tillförsikt. Hör i din nåd våra böner och 

skänk oss din frid. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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14 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 145 (691) 

 
 
Jag vill upphöja dig, min Gud, du kónung, * 

och lova ditt namn alltid och i évighet. 

Jag vill dagligen lóva dig * 

och prisa ditt namn alltid och i évighet. 

 

Nådig och barmhärtig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot álla * 

och förbarmar sig över alla sina vérk. 

 

Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, * 

dina heliga skall välsígna dig. 

De skall tala om ditt rikes ära, * 

och din makt skall de besjúnga. 

 

Herren är trofast i alla sina órd * 

och helig i alla sina vérk. 

Herren uppehåller alla dem som är på väg att fálla, * 

och han upprättar alla förnédrade. 
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14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

En tro och ett dop förenar oss alla som är församlade här idag. Alla är 

vi kallade till helighet. Inför Gud Fadern, vill vi tillsammans delta i 

hans enfödde sons offer. Samtidigt är vi medvetna om vår 

ofullkomlighet och synd. Låt oss därför be Gud om förlåtelse för alla 

våra försummelser och synder, så att vi uppmärksamt skall kunna 

lyssna till Guds ord och värdigt kunna delta i detta heliga Mässoffer. 

 

Förbön 

 

Fulla av tillit ber vi till den Allsmäktige Guden för kyrkan och för hela 

mänskligheten. 

 

1. Må hela mänskligheten vara öppen för de värden som har sin källa i 

 Gud och som aldrig förgår. Vi ber dig:     

  Herre, hör vår bön. 

 

2. Må den heliga kyrkan, trots svårigheter och missförstånd alltid 

 förbli trogen sin Grundare och Mästare. Vi ber dig:  

  Herre, hör vår bön. 

 

3. Må alla de som förkunnar Guds ord alltid predika hans sanning.  

 Vi ber dig:  

  Herre, hör vår bön. 

 

4. Må alla svaga, nödlidande och förföljda människor i sina 

 svårigheter kunna upptäcka Kristi styrka och makt. Vi ber dig:  

  Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva alltid noga lyssna till Guds ord och göra hans vilja.  

 Vi ber dig:  

  Herre, hör vår bön. 

 

Gud, allsmäktig Fader, du sände din enfödde son till världen för att han 

skulle förkunna det Glada budskapet för de fattiga. Upplys våra sinnen och 

stärk vår vilja, så att vi med glädje och tacksamhet tar emot din sanning. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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14 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 123 (681) 

 

 
 

 

Jag lyfter blicken upp till díg, * 

du som tronar i hímlen. 

Ja, som tjänaren ger akt på sin hérres hand * 

och tjänarinnan på sin härskarínnas hand, 

så ser våra ögon upp till Herren, vår Gúd, * 

till dess han blir oss nådig. 

 

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, * 

vi är mättade med förákt. 

Vår själ har fått nog av de stoltas hån, * 

de högmodigas förákt. 
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14 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

„Hylla Gud, hela världen” kommer vi att sjunga i dagens 

responsoriepsalm. Må vi helhjärtat ta till oss dess ord och göra den till 

vår egen tacksägelsehymn till Gud för vår kallelses underbara gåva. 

Låt oss be Herren, att vi alltid skall kunna vittna om vår tro, och alltid 

modigt bekänna att vi tror på Jesus Kristus. 

 

Låt oss bekänna våra synder och svagheter, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Herren kommer oss alltid till hjälp, skänker frid och förkunnar glädje. Låt 

oss be till honom fulla av förtröstan och tro att han ger kyrkan och världen 

av sina gåvors rikedom. 
 

1. För Jesu Kristi kyrka, att hon förkunnar det glada budskapet för 

 hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de genom 

 sitt tjänande kommer med budskap om frid till alla människor,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För splittrade nationer, där krig och förtryck råder, att de 

 gemensamt söker en väg till fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som vilar ut på olika semesterorter, att de inte glömmer att 

 be till Gud och att delta i den heliga mässan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi likt den helige Paulus, endast berömmer oss av 

 vår Herres Jesu Kristi kors, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, du har utfört under på vår jord. Du verkar än i dag och kallar 

människor som skall förmedla frid och förlåtelse åt världen. Tag emot våra 

böner, som vi här bär fram inför dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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14 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 66 (645) 

 
Höj jubel till Gud, alla länder,  

lovsjung hans namn, ge honom ära och prís. * 

Säg till Gud: Hur underbara är inte dina gärningar!  

 

Alla länder skall tillbe och lovsjunga díg, * 

de skall lovsjunga ditt námn. 

Kom och se vad Gud har gjórt. * 

Underbara är hans gärningar mot människor. 

 

Han förvandlade havet till torrt land, * 

de vandrade rakt genom flóden, 

då gladdes vi över hónom. * 

Han råder för évigt. 

 

Kom och hör, jag vill berätta för er, 

ni alla som fruktar Gúd, * 

om allt gott som Herren har gjórt för mig. 

Lovad vare Gud, 

som inte har förkastat min bön * 

eller vänt ifrån mig sin nåd. 
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15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Jesus är såningsmannen, som sår kornet – Guds ord, ända sedan de 

dagar då han vandrade på vägarna i Galiléen och Judéen, och ända 

fram till tidens slut. Också nu när vi samlas här för att fira Eukaristi, 

sår han sitt korn i våra hjärtan. Låt oss be, att vår tro genom denna 

sådd skall kunna födas på nytt. 

 

Förbön 

 

Undervisade av Guds ord, som har makt att frälsa våra själar, ber vi till 

Gud för kyrkan och för hela världen. 

 

1. För vår påve, att han utan att förtröttas förkunnar Guds ord och 

 genom sitt tjänande drar människorna till Kristus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För missionärer som arbetar på fjärran kontinenter, att de dagligen 

 må skörda goda frukter av sitt arbete, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som arbetar på åkrar och fält, dem som sår och ger oss 

 vårt dagliga bröd, att deras arbete och möda må röna uppskattning, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som försvårar spridningen av Guds ord  i  världen, att de 

 förstår att man bör lyda Gud mer än människor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi inte låter våra egna sorger och 

 bekymmer överrösta Guds ord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, din nåd är större än vad vi kan förstå. Se inte till våra synder, utan 

hör oss i din barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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15 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 65 (644) 

 
 

 
 
Du visar omsorg om landet och váttnar det, † 

du låter det flöda över av ríkedom, * 

Guds källa har vatten till fyllest. 

Du bereder säd åt människorna, * 

när du så bereder jórden. 

 

Dess fåror váttnar du, * 

du jämnar det som är úpplöjt, 

med regnskurar mjukar du úpp den, * 

det som växer på den välsígnar du. 

 

Du kröner året med ditt góda, * 

och där du går fram ges skörd i överflöd: 

betesmarkerna i öknen dryper, * 

och höjderna omger sig med fröjd, 

 

ängarna höljer sig i hjórdar, † 

och dalarna täcks med säd. * 

Allt höjer jubelrop och sjúnger. 
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15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Genom dopets sakrament har var och en av oss kallats att vara Kristi 

lärjunge och Guds rikes profet.  

Att vara lärjunge innebär att följa Kristus och förkunna sanningen 

om frälsningen.  

Att vara profet innebär att ha fullständigt förtroende till Kristus och 

att förkunna evangeliet även när ingen vill ta emot den.  

Vår kallelse är att gå ut och kalla alla till omvändelse.  Eukaristin, är 

det sakrament, som stärker oss till att kunna fullgöra denna kallelse. 

 

Förbön 

 

Gud uppenbarar sin sanning för oss, och vill vår frälsning. Låt oss be till 

honom, att alla människor med iver arbetar enligt hans frälsningsplan. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon förblir trogen sin evangeliska 

mission, ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att han stärker sina bröder och systrar i tron,  

ber vi till Herren: 

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som ännu inte tror på Kristus, att de kristnas exempel drar 

 dem till honom, som är vägen, sanningen och livet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som utför sitt dagliga arbete, att de inte glömmer Guds 

 närvaro bland dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi genom uppriktig och aktiv kärlek till nästan 

 vittnar om att vi är Kristi lärjungar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du kallar oss till sanning och helighet. Hör din kyrkas böner och 

föröka hoppet i våra hjärtan. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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15 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 85 (655) 

 
 

Jag vill höra vad Herren Gud tálar. * 

Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma, 

Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom, * 

och hans ära skall bo i vårt lánd. 

 

Godhet och trofasthet skall mötas där, * 

rättfärdighet och frid skall kyssas, 

trofasthet skall växa upp ur jórden * 

och rättfärdighet blicka ned från hímmelen. 

 

Herren skall skänka sin goda gåva, * 

och vårt land skall ge sin gröda. 

Rättfärdighet skall gå frámför honom, * 

frälsning skall följa i hans spår. 
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15 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

När vi firar Eukaristi möter vi inte bara Gud utan också våra bröder 

och systrar. Låt oss ägna vår uppmärksamhet åt dem som står 

bredvid oss, och då finner vi också svaret på frågan: „Vem är min 

nästa?” När vi deltar i denna broderliga festmåltid, lär vi oss av 

Kristus vad ett sant kristet liv innebär, han som älskade människorna 

så mycket, att han offrade sitt liv för dem. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

firandet av denna heliga Eukaristi 

 

Förbön 
 

Vi bär fram våra ödmjuka böner till Herren, som är kärlekens och fridens 

Gud. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom evangeliets ord och 

 kärleksfullt tjänande möter samtidens många svårigheter,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, skänk fred där krig råder och ge plågade nationer  din 

 läkedom och nåd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För vår påve, att hans pilgrimsvandring genom världen förändrar 

 människornas hjärtan, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de handikappade, fattiga och hemlösa. Hjälp dem att bära livets 

 svårigheter och väck hos människor i deras närhet ett fruktbart 

 medlidande, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, för våra familjer, vänner och bekanta, att vi alla må 

 vara lyhörda för andras behov och kunna se Kristus i dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du skänker oss dina gåvor. Vi ber dig, hör våra böner och lär oss att 

komma alla behövande till hjälp. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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15 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 69 (648) 

 

 
 

Jag kommer med min bön till díg. * 

Herre, låt nådens stund vara ínne. 

Hör mig, Gud, i din stora barmhärtighet, * 

svara mig i din frälsande trófasthet. 

Svara mig, Herre, i din nåd och gódhet, * 

vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. 

 

Mig som är betryckt och plågad, * 

mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda. 

Jag vill lova Guds namn med sång * 

och med tacksägelse upphöja hónom. 

 

När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig, * 

ni som söker Gud, era hjärtan skall léva. 

Ty Herren lyssnar till de fáttiga * 

och föraktar inte sina fångna. 

 

Ty Gud skall rädda Síon, 

Judas städer skall han bygga úpp. * 

Hans tjänare skall bo i dem och äga lándet,  
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16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Genom sina ord, gärningar och sin närvaro bland folket predikade 

Jesus Guds rikes ankomst. Efter hans död och uppståndelse, övertog 

Kyrkan, lärjungarnas gemenskap, som trodde på sin Herre, hans 

mission. Kyrkan som är ansatsen och början till Guds rike, växer 

stadigt och hon längtar efter den stund då riket kommer visa sig i all 

sin kraft. Genom att fira Eukaristi förkunnar Kyrkan sin tro och ger 

uttryck åt sin beredskap inför Kristi ankomst. 

 

Förbön 

 

Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss 

och därför kan vi med tillit lägga fram våra böner inför Herren, vår Gud. 

 

1. För kyrkan, som är början till Guds rike på jorden,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna i länder, där kyrkan förföljs, 

  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som arbetar med skörden, för deras  mödosamma arbete, 

 för deras familjer och vänner, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla dem som är sjuka och lidande på sjukhus  

 och i vårdhem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För alla som samlas vid eukaristins bord i väntan på  

 Herren, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, din barmhärtighet är utan gräns. Tag emot våra böner och var oss 

nådig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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16 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 86 (656) 

 
 
Du, Herre, är god och förlåtande, * 

stor i nåd mot dem som åkallar díg. 

Lyssna, Herre, till mitt róp, * 

och ge akt på mina böner. 

 

Alla hedningar skall komma och tillbe inför díg, * 

Herre, de skall ära ditt námn. 

Ty du är stor, och du gör únder, * 

du allena är Gúd. 

 

Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, * 

sen till vrede, rik på kärlek och trófasthet.  

Vänd dig till mig och var mig nådig,  
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16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Frälsningens verk, som Gud utför i det gamla och nya förbundet, 

består i att Gud församlar sitt folk, sin enda fårahjord. När vi 

kommer till söndagsmässan för att lyssna till Guds ord och för att fira 

Eukaristi, gör vi det på grund av vi ända sedan vårt dop tillhör 

Kyrkan. Genom att församlas till mässfirande vill vi också påskynda 

det ögonblick, då det kommer finnas en hjord samlad runt en herde. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus och i den helige Ande ber vi till Gud vår Fader för 

kyrkan och för hela världen. 

 

1. Herre, församla alla troende kristna från varje land och folk vid ett 

 och samma altarbord, och skänk dem nåden att uppriktigt älska 

 varandra. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, skänk fredens nåd till det heliga Landets invånare, så att  

 de gemensamt kan ära dig, den ende Guden och allas vår Fader.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, välsigna dem som arbetar på åkrar och fält, så att deras 

 möda ger bröd till alla behövande. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, hjälp med din nåd alla dem som du kallar till din heliga 

 tjänst, så att de fullgör den med glädje. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, omslut alla oss som samlats kring ditt bord med din nåd,  

 så att vårt deltagande i denna eukaristi stillar vårt hjärtas längtan.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, vi står inför dig och frambär våra böner. Tag nådigt emot dem och 

hör oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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16 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 23 (621) 

 
 

Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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16 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Då vi gick hemifrån idag, lämnade vi vardagen och dess bekymmer 

bakom oss, för att i egenskap av Guds folk tillsammans möta Gud i 

firandet av Eukaristin. Det som förenar oss är tron på Gud, vår 

tillgivenhet till Kyrkan och omsorgen om vår eviga frälsning. Må vi 

låta Gud leda oss på vägen hem till Honom . 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

firandet av denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Jorden och alla som bor på den tillhör Gud. Låt oss anbefalla allt åt honom 

och be. 

 

1. För alla människor att de i sitt dagliga arbete inte glömmer att 

 vårda sin själ, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För den helige Fadern att han med de kristnas stöd och  förbön 

 troget skall kunna fullgöra sitt ledarskap, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de människor som arbetar tungt under farliga omständigheter, 

 att de kan få känna omgivningens tacksamhet och få en rättvis lön, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För ordensmän och ordenskvinnor, att de genom sitt livs offer, bön 

 och botgöring utber fridens gåva åt hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi i varje människa som gästar vårt 

 hem, kan känna igen Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du visar hela världen barmhärtighet. Hör ditt folks böner och stärk 

oss alla med din kraft. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  
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16 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 15 (614) 

 
 

 

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta * 

och talar sanning av hjärtat. 

Den som inte bär förtal på sin túnga, † 

den som inte gör sin broder något ónt * 

och inte drar smälek över sin nästa. 

 

Den som föraktar den förkástlige * 

men ärar dem som fruktar Hérren. 

Den som inte ger lån mot ränta * 

och inte tar mutor för att fälla den óskyldige. 
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16 söndagen "under året" - år C (II) 
 

Ps 15 (614) 

 
 

 
 

 

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta * 

och talar sanning av hjärtat. 

Den som inte bär förtal på sin túnga, † 

den som inte gör sin broder något ónt * 

och inte drar smälek över sin nästa. 

 

Den som föraktar den förkástlige * 

men ärar dem som fruktar Hérren. 

Den som inte ger lån mot ränta * 

och inte tar mutor för att fälla den óskyldige. 
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17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Innan vi skall påbörja en ny vecka församlas vi, Guds folk vid 

Eukaristins bord. Gud har bestämt oss till att formas efter Hans Sons, 

Jesu Kristi bild. Denna likhet bär vi inom oss ända sedan vårt dop och 

en gång kommer vi att få delta för evigt i hans härlighet och vara 

honom lika. Eukaristin, som vi firar, bygger redan nu på ett annat liv, 

och är förutsättningen för vår uppståndelse. 

 

 

Förbön 

 

Hela vårt liv är en vandring till Guds rike, och därför frambär vi nu våra 

ödmjuka böner till honom. 

 

1. För kyrkans biskopar, att de skall efterlikna Kristus, vars uppdrag 

 de utför, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För styrande, att de skall förstå att be Gud om vishetens gåva, när 

 de fullgör sina plikter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de unga, att de, liksom köpmannen i dagens liknelse, skall söka 

 efter de värden som består, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra lidande bröder och systrar, att de också i sina svåra 

 stunder litar på Guds försyn, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som här firar den heliga eukaristin, att vi  ända intill döden 

 förblir trogna Kristi evangelium, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är målet för vår längtan. Vi ber ödmjukt att du tar emot våra 

böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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17 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 119 (678) 

 

 
Min andel är Hérren, * 

jag har beslutat att hålla dina órd. 

Lagen ur din mun är bättre för mig * 

än tusentals stycken guld och sílver. 

 

Låt din barmhärtighet vara min tröst, * 

så som du har lovat din tjänare. 

Låt din kärlek strömma över mig, 

så att jag får léva, * 

ty din lag är min lúst. 

 

Dina bud har jag kärare än gúld, * 

mer än renaste gúld. 

Därför följer jag alla dina stádgar, * 

men jag hatar alla lögnens vägar. 

 

Underbara är dina víttnesbörd, * 

därför tar min själ dem i ákt. 

När dina ord förklaras ger de ljús * 

och skänker de oerfarna förstånd. 
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17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

”Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du 

öppnar din hand och mättar allt levande med nåd.” (Ps 145.15-16) 

Den Gud, som i sin makt uppehåller allt, vilken vi dagligen ber om 

vårt dagliga bröd, församlar oss kring sitt bord, för att mätta oss med 

sitt Ord och sin Sons, Jesu Kristi kropp och blod. Låt denna 

festmåltid bli till en äkta tacksägelse för brödets gåva – mat för det 

timliga och det eviga livet. 

 

 

Förbön 

 

Kristus mättade de hungrande med bröd och sörjde alltid för de 

behövande. Vissa om att han för vår talan inför Gud ber vi till vår Fader i 

himlen. 

 

1. Herre, vi anförtror åt dig vår heliga kyrka. Må hon uthålligt 

 förmedla ordet och eukaristin för hela världen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, rör vid de rikas hjärtan, så att de hör ropen från de hemlösa, 

 hungrande och fattiga. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, välsigna alla dem som arbetar enligt din vilja. Må de belönas 

 för sina insatser. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, sänd fler arbetare till din vingård. Må unga människor alltid 

 vara lyhörda för kallelsen att sprida Guds ord. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, må vi som samlats här vid eukaristins bord,  bli en enhet 

 fylld av kärlek till vår nästa. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, din son uppmanar oss att be om vårt dagliga bröd. Ge oss alltid 

detta bröd och hör alla våra böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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17 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 145 (691) 

 

 
 

Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, * 

dina heliga skall välsígna dig. 

De skall tala om ditt rikes ära, * 

och din makt skall de besjúnga. 

 

Allas ögon väntar efter díg, * 

och du ger dem deras mat i rätt tíd. 

Du öppnar din hánd * 

och mättar allt levande med nåd. 

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar * 

och helig i alla sina vérk. 

Herren är nära alla dem som åkallar honom, * 

alla dem som uppriktigt åkallar honom. 
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17 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Denna söndag församlar oss till firandet av Kristi och hans kropp, 

Kyrkans gemensamma Eukaristi. Precis som i varje mässa frambär vi 

också idag oss själva tillsammans med brödet och vinet som ett offer 

på Guds altare. Låt oss inte hindras av att våra böner alltid är de 

samma och att vi aldrig tycks kunna förändras. Lika Abraham, vår 

fader i tron, skall vi med uthållighet be om förbarmande för våra 

bröder och systrar, men också för oss själva. Det var också så Jesus 

lärde oss att be, i fullständigt förtroende till Guds oändliga 

barmhärtighet. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Kristus säger: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall 

dörren öppnas.” Därför vågar vi be till Herren. 
 

1. Fader, låt ditt rike komma.. Låt oss be för Guds heliga kyrka att  

 hon ständigt må födas på nytt under den jordiska pilgrimsfärden. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Låt din vilja ske. Låt oss be för dem som blivit kallade till kyrkans 

 tjänst, att de i sina liv uppfyller Faderns vilja. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

3. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Låt oss be för fred i 

 världen så att nationerna kan utvecklas i fredligt samarbete. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en  som står i skuld 

 till oss. Låt oss be för de människor som har fastnat i olika 

 drogmissbruk, att de inte skall  tvivla på Guds barmhärtighet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. Utsätt oss inte för prövning. Låt oss be för oss som  samlats här, att vi 

 skall vara ihärdiga i bönen. Vi berdig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, du sänder din helige Ande över dem som ber. Tag emot 

våra böner och visa oss din barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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17 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 138 (688) 

 

 
Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, * 

inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv. 

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, * 

och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. 

 

Ty du har hållit allt du lóvat, * 

ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss. 

Du svarade mig när jag rópade, * 

du gav mig frimodighet och kráft. 

 

Herren tronar i höjden, † 

men han vänder blicken till de rínga * 

och känner den högmodige fjärran ifrån. 

Om än min väg går genom nöd, * 

så behåller du mig vid lív. 

 

Du räcker ut din hand mot mina fienders vréde, * 

din högra hand hjälper mig.  

Herren står mig bi. 

Herre, evigt varar din nåd. *  

Överge inte dina händers vérk! 
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18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

De vajande stråna på våra sädesfält börjar försvinna och mycket 

snart kommer vi få äta bröd från årets skörd. Hur många gånger tog 

inte Jesus bröd i sina händer? Han anbefallde oss att be till vår Fader 

i himlen om vårt dagliga bröd. Slutligen förvandlade han bröd till sin 

kropp. Låt oss tacka honom för denna ovärderliga födas gåva, skänkt 

oss som näring under vår jordevandring. Låt oss under firandet av 

den heliga Eukaristin här i församlingen, stärka oss av denna gåva.  

 

Förbön 

 

Liksom vi varje dag ber Herren att ge oss vårt dagliga bröd, så ber vi nu 

Gud om allt som vi behöver. Han lyssnar kärleksfullt till våra böner. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon med evangeliets ord och sitt 

 kärleksfulla arbete går vår hungrande värld till mötes,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som lider av hunger i världen, att de må finna goda 

 människor, som öppnar sina hjärtan för dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som har fastnat i olika drogmissbruk, att Gud hjälper dem 

 finna vägen till ett sunt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem i våra hemländer som offrat sina liv för rättvisans sak, att 

 Gud rikligt belönar dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vårt deltagande i denna eukaristi blir till en enda 

 helig gemenskap, där vi äter av ett och samma bröd,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, tag emot våra böner, var oss nådig och skänk oss av dina 

rikliga gåvor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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18 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 145 (691) 

 

 
 

 

Nådig och barmhärtig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot álla * 

och förbarmar sig över alla sina vérk. 

 

Allas ögon väntar efter díg, * 

och du ger dem deras mat i rätt tíd. 

Du öppnar din hánd * 

och mättar allt levande med nåd. 

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar * 

och helig i alla sina vérk. 

Herren är nära alla dem som åkallar honom, * 

alla dem som uppriktigt åkallar honom. 
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18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Som uthungrade pilgrimer på väg till vårt himmelska hemland 

församlas vi till vår Herres, Jesu Kristi, festmåltid, för att äta brödet 

som har stigit ned från himlen och som skänker världen liv. Låt oss 

äta Hans kropp och dricka Hans blod, så att vi inte skall förgås av 

hunger och törst. 

 

Låt oss bekänna våra svagheter och synder inför Herren, så att vi på ett 

värdigt sätt skall kunna delta i åminnelsen av Kristi död och uppståndelse. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, som för oss har blivit Livets bröd, ber vi ödmjukt till 

Gud vår Fader. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom de troendes vittnesbörd drar 

 dem till Kristus, som ännu tvekar att ta emot evangeliet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att han hos alla folk väcker en längtan efter att bli 

 delaktiga i Guds barns frihet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som gått vilse på livets väg, att de i ljuset av Guds nåd och 

 med uppmuntran från sina medmänniskor, åter finner glädje och 

 frid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla som lider nöd här på jorden, att de får hjälp från sina 

 medbröder, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi genom att ta emot Kristi kropp och blod, aldrig 

 behöver hungra i evighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du mättade ditt folk med manna, när det vandrade genom öknen. Hör 

våra böner och skänk oss av dina gåvor, så att vi inte går miste om vårt 

eviga hemland. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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18 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 78 (651) 

 
 
Vad vi har hört och känner, † 

vad våra fäder har berättat, * 

det vill vi inte dölja för deras bárn. 

För kommande släkten vill vi förkunna Herrens lóv * 

och hans makt och de under han har gjórt. 

 

Han gav befallning åt skyarna i höjden * 

och öppnade himlens dörrar, 

han lät manna regna över dem till föda, * 

och sände dem korn från hímlen. 

 

Änglabröd fick människor äta, * 

han gav dem mat i överflöd. 

Och han lät dem komma till sitt heliga lánd, * 

till det berg som hans högra hand förvärvat. 
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18 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Liksom varje söndag församlas vi också idag till att fira åminnelsen av 

vår Herres död och uppståndelse. Vi vill uppmärksamt lyssna till de 

ord, vilka Gud riktar till oss idag; I djup tro vill vi försjunka i Kristi 

lidandes, döds och uppståndelses mysterium; Ur Guds krafts 

outtömliga källa vill vi ösa kraft till ett sant kristet liv; Det är 

tillsammans med Gud som vi på ett medvetet och ansvarsfullt sätt vill 

påbörja den vecka som vi nu har framför oss. Låt oss tillåta Gud att 

hjälpa oss, han vill inget hellre än att göra det. 

 

Stående inför Gud, som endast han är god och rik på barmhärtighet, låt oss 

bekänna vår otrohet och våra synder. Låt vårt deltagande i dessa stora 

frälsningsmysterier bli värdig och fruktbar. 

 

Förbön 
 

Gud är hela världens Konung. Hans är tiden och evigheten. Fulla av tillit 

och levande tro ber vi därför till honom: 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon lever och utvecklas på vår jord, och 

 alltid minns sin eviga bestämmelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För den helige Fadern, för alla biskopar, präster och diakoner, att 

 Gud genom deras förtjänster lär oss att komma vår nästa till hjälp, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För alla dem som lägger alltför stor vikt vid den rent materiella, att 

 de må upptäcka värdet i tron på den sanne Guden och att vara 

 lyhörda på sin nästas behov, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För dem som vilar ut på olika semesterorter, att de bland allt det 

 vackra som omger dem lär sig att allt mer älska Gud,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som är samlade här, att vi må lära oss att uppskatta trons 

 gåva och med Guds nåd alltmer utveckla den, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du som är världsalltets skapare och människans frälsare, se till vår 

svaghet och stärk oss alla med din nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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18 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 90 (658) 

 
 
Du låter människorna vända åter till stóft, * 

du säger: ”Vänd åter, ni människor.” 

Ty tusen år är i dina ögon 

som den dag som förgick i går, * 

de är som en náttväkt. 

 

Du sköljer dem bort, 

de är som en sömn, * 

de är förgängliga som gräset: 

det blomstrar upp och frodas om mórgonen, * 

men om aftonen torkar det bort och förvíssnar. 

 

Lär oss betänka hur få våra dagar är, * 

så att vi får hjärtats víshet. 

Herre, vänd åter. 

Hur länge dröjer du? * 

Förbarma dig över dina tjänare. 

 

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, * 

så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar. 

Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, * 

ge framgång åt våra händers vérk. 
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19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

På den veckodag då vi firar åminnelsen av Kristi seger över synd och 

död, firar vi eukaristi, vår tros allraheligaste mysterium. Kristus är 

närvarande mitt ibland det församlade Gudsfolket. Han stärker oss 

och skänker oss mod inför prövningens tid och livets alla svårigheter. 

Med levande tro och kärlek påbörjar vi firandet av denna eukaristi 

och ber Gud, att vi skall undfå nåden att få hjälp i rätt tid. 

Förbön 

 

Jesus Kristus sade till sina lärjungar: ”Lugn, det är jag.” Genom honom, 

vår förespråkare, ber vi till Gud, vår Fader för kyrkan och för hela världen. 

 

1. För de kristna i hela världen, att de i alla svåra  situationer vågar 

 vittna om, att de tillhör Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För påven, för alla biskopar, präster och diakoner, att deras tro och 

 kärlek aldrig förminskas, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För Israels folk, det Gamla förbundets folk, att de i  Jesus erkänner 

 den Messias som de hoppas på, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla lidande och sjuka, att de hämtar styrka och mod att 

 övervinna sina svårigheter från Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är närvarande här vid firandet av den heliga eukaristin, 

 att vi förblir trogna mot Kristus och vågar vittna om evangeliet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, hör våra böner och kom oss till hjälp, så att vi inte stannar 

upp på vår väg till dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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19 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 85 (655) 

 
 

 

Jag vill höra vad Herren Gud tálar. * 

Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma,  

Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom, * 

och hans ära skall bo i vårt lánd. 

 

Godhet och trofasthet skall mötas där, * 

rättfärdighet och frid skall kyssas, 

trofasthet skall växa upp ur jórden * 

och rättfärdighet blicka ned från hímmelen. 

 

Herren skall skänka sin goda gåva, * 

och vårt land skall ge sin gröda. 

Rättfärdighet skall gå frámför honom, * 

frälsning skall följa i hans spår. 
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19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Eukaristin är det nya förbundets påskmåltid, i vilken Kristus mättar 

oss med sin kropp och styrker oss med sitt blod. Liksom mannat i 

öknen för Israels folk, liksom glödkakan för profeten Elia – är 

Eukaristin den näring som styrker det nya förbundets folk under dess 

vandring på jorden – det eviga förbund som har slutits i Kristi blod. 

Mannat i öknen och Elias bröd, är bara tecken som pekar på det 

sanna brödet från himlen som Gud fadern ger oss - Guds bröd, som 

ger världen liv. 

Styrkta av denna föda kan vi tillitsfullt vandra fram till den strålande 

festmåltid som vår Herre har förberett åt oss i himlen och där vi 

kommer att få se honom ansikte mot ansikte. 

Förbön 

 

Med tillit lägger vi nu fram våra böner inför Fadern, som kallar oss till sin 

son. 
 

1. Må de som förmedlar eukaristins sakrament, leda alla till det 

 Levande brödets altarbord. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må alla världens nationer göra slut på allt hat och osämja bland 

 sina invånare. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de unga kristna alltid vandra på kärlekens vägar,  som Guds 

 älskade barn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må våra avlidna, som i livet mättats av Livets bröd, nu få åtnjuta 

 himmelsk glädje och ära. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi, som här samlas kring Kristi altare, genom att ta emot hans 

 kropp och blod växa till i kärleken till Gud och till våra 

 medmänniskor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud. I dig är det vi lever och är till. Tag emot våra böner, som 

vi frambär på ditt altare som pilgrimer på vandringen hem till dig. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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19 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 34 (631) 

 

 
 
Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Lova med mig Hérren, * 

låt oss med varandra upphöja hans námn. 

Jag sökte Herren, och han svárade mig, * 

och räddade mig ur all min förskräckelse. 

 

Se mot honom, ta emot hans ljús, * 

era ansikten behöver inte rodna av blygsel. 

Här är en betryckt som rópade, † 

och Herren hörde honom * 

och räddade honom ur all hans nöd. 

 

Herrens ängel beskyddar dem som frúktar honom, * 

och han befríar dem. 

Smaka och se att Herren är gód. * 

Salig den som tar sin tillflykt till hónom. 
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19 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - C 

 

Vi församlas här till firandet av den heliga Eukaristin, som är den 

absoluta höjdpunkten av Jesu Kristi närvaro ibland oss och ett 

förskott av den framtida glädjen över att få se honom ansikte mot 

ansikte. I Eukaristin är Jesus närvarande på flera sätt: i församlingen, 

i prästens person, i ordet och under brödets och vinets gestalter. 

Herren kommer till oss, men kan vi känna igen Honom och ta emot 

honom på ett värdigt sätt? Låt oss alltid möta Kristus i tro och kärlek 

i mässan, så att vi skall kunna vara väl förberedda inför hans slutliga 

ankomst. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

firandet av denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Vi frambär våra böner till Gud i tro på hans barmhärtighet. 
 

1. För Guds heliga kyrka, att hon modigt tyder tidens  tecken och 

 samlar Kristi folk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de uthålligt  förkunnar 

 Kristi återkomst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla unga kristna, att de villigt följer Guds kallelse,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra familjer att de i sina hem för Kristi evangelium vidare till 

 de unga, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi i denna föränderliga värld är vaksamma och 

 har blicken riktad mot Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud, du förde Abraham till det utlovade landet och belönade 

honom rikligt. Se till vår bön och led alla människor till deras himmelska 

hemland. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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19 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 33 (630) 

 
 

 

Jubla i Herren, ni rättfärdiga, * 

lovsång anstår hans trógna. 

Saligt det folk vars Gud är Hérren, * 

det folk som han har utvalt till sin árvedel. 

 

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 

till dem som hoppas på hans nåd. 

Han vill rädda dem från döden * 

och behålla dem vid liv i húngertid. 

 

Vår själ väntar efter Hérren, * 

han är vår hjälp och vår sköld. 

Må din nåd, Herre, vara över óss, * 

såsom vi hoppas på díg. 
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20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Oupphörligt samlar Gud sitt folk, för att det, över hela jorden skall 

frambära ett rent offer. När vi gemensamt firar Eukaristi, leder oss 

Herren själv från döden till ett nytt liv. Låt oss stå inför honom i 

sanning och ödmjukhet, och så kunna få del av hans barmhärtighet. 

 

 

 

Förbön 

 

Gud vill alla människors frälsning. Därför lyssnar han med kärlek till våra 

böner. Låt oss be till honom för kyrkan och för vår gemenskap. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon i sin gemenskap tar upp människor 

 från alla nationaliteter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För människor av andra religioner, att de får uppleva nåden att få 

 tillhöra Guds folk, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För missionärer och alla som förkunnar Kristi evangelium, att ordet 

 som de sår ut skall ge riklig skörd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För plågade människor som måste bära ett tungt kors, att en stark 

 tro skall hjälpa dem att hålla ut, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här i Kristi namn, att vi ur den heliga 

 eukaristin hämtar kraft till ett sant kristet liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du har kallat oss till gemenskap med dig i himlen; stärk vår tro och 

hör våra böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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20 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 67 (646) 

 
 
Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 

må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 

så att man på jorden lär känna hans väg, * 

bland alla hedningar hans frälsning. 

 

Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 

ty du dömer folken rätt, * 

och du leder folkslagen på jórden. 

Folken, o Gud, skall tácka dig, * 

alla folk skall tácka dig. 

 

Må Gud välsígna oss * 

och alla jordens ändar frúkta honom. 
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20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Vi befinner oss i skördetiden. Människorna som arbetar på fälten får 

skörda frukten av sitt arbete - den frukt som den bördiga jorden 

genom Guds nåd har skänkt. Brödet och vinet som frambärs i mässan 

är jordens, respektive vinrankas frukt, av vilka Gud genom 

människans arbete bereder åt oss Livets bröd och Frälsningens kalk. 

Eukaristin - som betyder tacksägelse - är Jesu Kristi stora tacksägelse 

till den himmelske Fadern. Låt oss helhjärtat och andaktsfullt delta i 

den. 

 

Låt oss först bekänna våra synder så att vi på ett värdigt sätt skall kunna 

delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

I vetskapen om Guds skiftande och rika gåvor, ber vi till vår Fader i 

himlen. 

 

1. Må alla människor känna tacksamhet mot sin Skapare för alla hans 

 nådegåvor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må kyrkans herdar lönas för sitt offervilliga arbete för sina bröder 

 med Guds folks tacksamhet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de kristna ta emot Kristi kropp och blod efter vederbörlig 

 förberedelse och med ära. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må de som arbetar på åkrar och fält få Guds välsignelse för sin 

 möda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi som är samlade här lära oss att med stor  tacksamhet ta emot 

 Guds gåvor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gode Herre, stärk oss med din kraft, så att vi på vår vandring genom livet 

försöker göra gott mot alla. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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20 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 34 (631) 

 

 
 
Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Frukta Herren, ni hans héliga, * 

ty de som fruktar honom lider ingen bríst. 

Rika lider nöd och húngrar, * 

men de som söker Herren lider inte brist på något gótt. 

 

Kom, mina söner, hör mig, * 

jag skall lära er Herrens frúktan. 

Är du en man som älskar lívet * 

och vill se goda dágar? 

 

Avhåll då din tunga från det som är ónt * 

och dina läppar från svekfulla órd. 

Vänd dig bort från det som är ónt, * 

sök friden och gör det góda. 
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20 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vi står idag inför Gud med allt det som tynger oss och som gör ont. Vi 

förtröstar på att Gud, under denna Eukaristi hjälper vår otro och 

upplyser vårt inre så att vi skall förstå att Hans vägar inte är våra 

vägar. Gud låter oss betrakta vårt liv i hoppet om att en gång få sitta 

tillsammans med Kristus på hans högra sida. „Låt oss ha blicken fäst 

vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare". 

 

Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi på ett värdigt sätt ska 

kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Gud kommer oss alltid till hjälp. Därför vågar vi be: 

 

1. För hela Guds folk, att det med blicken fäst på Kristus, uthålligt 

 skyndar att fullgöra sin kallelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som är förföljda för Kristi skull, att deras lidanden bär 

 frukt i evigheten, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som tvivlar, att de trots olika prövningar förblir Kristus 

 trogna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de döende, att de fulla av tro och hopp går att möta Herren,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi, renade och fyllda av helig Ande, gör 

 oss förtjänta av lön i himlen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, du ser till var och en av oss.  

Hör våra böner och hjälp alla dem som väntar på din barmhärtighet. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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20 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 40 (633) 

 

 
Jag satte allt mitt hopp till Hérren, * 

och han böjde sig till mig och hörde mitt róp. 

Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn, 

han ställde mina fötter på en klíppa, * 

mina steg gjorde han fásta. 

 

Han lade en ny sång i min mún, * 

en lovsång till vår Gúd. 

Det skall många se och bli häpna, * 

de skall förtrösta på Hérren. 

 

Jag är betryckt och fáttig, * 

men Herren sörjer för mitt lív. 

Min hjälp och min befriare är dú. * 

Dröj inte, du min Gúd. 
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21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Vi är kyrkan, det heliga och frälsta folket. På den heliga dag, då vi 

firar åminnelsen av Jesu uppståndelse samlas vi för att sjunga 

tillbedjans och tacksamhetens hymner till Gud för kärleken som han 

har visat oss. Genom Eukaristins mysterium leder oss Herren från 

döden till livet, låt oss därför ta avstånd från det onda och stå inför 

honom med ödmjuka hjärtan. 

 

Förbön 

 

Genom Kristus som är kyrkans hörnsten och huvud, frambär vi våra böner 

till Gud vår Fader. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon månar om dem som ännu inte 

 känner till evangeliet och för dem alla till det himmelska riket,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de i 

 ödmjukhet och kärlek tjänar alla, vilkas själar anförtrotts åt dem,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de styrande, att de alltid må minnas att Gud är den, som råder 

 över oss alla, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna, att Gud lönar deras tro, offervilja och kärlek med 

 det eviga livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som här deltar i firandet av den heliga eukaristin, att vi 

 genom att visa kärlek till nästan vittnar om Kristus,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, vi ber dig att ta emot våra böner. Skänk oss nåden att ständigt göra 

din vilja. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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21 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 138 (688) 

 

 
 
Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, * 

inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv. 

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, * 

och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. 

 

Ty du har hållit allt du lóvat, * 

ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss. 

Du svarade mig när jag rópade, * 

du gav mig frimodighet och kráft. 

 

Herren tronar i höjden, † 

men han vänder blicken till de rínga * 

och känner den högmodige fjärran ifrån. 

Herre, evigt varar din nåd. * 

Överge inte dina händers vérk! 
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21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

 

Församlade kring Jesu Kristi altare, vill vi frambära det heliga 

mässoffret inför Gud Fadern. Frälsaren själv, vars ord är ande och 

liv, bjuder oss att äta sin kropp och dricka sitt blod. Låt oss i tro stå 

inför Herren och öppna våra hjärtan på vid gavel, för att kunna ta 

emot hans ord och Eukaristins ofattbara gåva. 

 

 

Förbön 

 

Gud är trofast för evigt och hör sitt folks böner. Låt oss därför be. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon förblir Kristus trogen och mättar 

 alla människor med hans ord och hans  kropp, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de blir levande vittnen 

 för Jesus Kristus och att de troget följer sin kallelse,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För äkta makar och familjer, att de i sämja och kärlek försöker 

 efterlikna den kärlek som Kristus har skänkt sin kyrka,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som nu har sommarlov eller semester, att de inte glömmer 

 bort att be, att delta i söndagsmässan och att de med sitt liv överallt 

 vittnar om Jesus Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att inga hinder försvårar vår vilja att vittna om vår 

 tro och vår tillhörighet till Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du har utlovat en evig lön åt dem som håller dina bud. Hör oss och 

uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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21 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 34 (631) 

 
 
Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Herrens ögon är vända till de rättfärdiga * 

och hans öron till deras róp. 

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det ónda, * 

han vill utrota minnet av dem från jórden. 

 

Herren hör när de rättfärdiga rópar * 

och räddar dem ur all deras nöd. 

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta * 

och hjälper dem som har en bedrövad ánde. 

 

Den rättfärdige måste lida mycket, * 

men Herren räddar honom ur állt. 

Han bevarar alla hans bén, * 

inte ett enda av dem skall króssas. 

 

Den gudlöse skall dödas av ólyckan, * 

de som hatar den rättfärdige skall stå med skúld. 

Men Herren befriar sina tjänare, * 

ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till hónom. 
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21 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Människans frälsning är Gud Faderns verk genom sin Son. Jesus 

Kristus åtog sig det frivilligt för att därigenom friköpa alla människor 

från syndens slaveri. Det närvarandegörs också idag, var gång vi 

samlas vid Kristi altare för att fira Eukaristi. Detta tacksägelseoffer 

frambär vi till Gud i glädje och tacksamhet över frälsningens 

ofattbara gåva. 

 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi med rent hjärta skall kunna ta emot 

Herren, som kommer till oss med sin frälsning. 

 

Förbön 

 

Kristus dog och uppstod från de döda för vår frälsnings skull. Fulla av 

förtröstan vågar vi därför bära fram våra böner till Gud. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon modigt förkunnar för alla folk, att 

 varje människa är kallad till frälsning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För vår påve och för alla biskopar, att deras själavårdande arbete, 

 som har sitt stöd i Kristus, ständigt medverkar till att människorna 

 strävar efter helighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För alla dem som förbereder sig att ta emot dopets sakrament, att 

 de i sina liv, som förvandlas och renas i detta livets vatten, troget 

 vandrar mot Guds rike, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För alla dem som av olika orsaker förlorat sin tro, att de inte fastnar 

 i syndens våld, utan att Kristus, som alltid söker efter den som gått 

 vilse, för dem tillbaka till tron, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som samlats här, att vi blir uppfyllda av Kristi ord och hans 

 heliga sakrament, och vandrar på den väg som leder till frälsningen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Kärleksfulle och allsmäktige Fader, lyssna till våra böner och led dina barn 

på säkra vägar till den eviga glädjen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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21 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 117 (676) 

 
 

 

 
Lova Herren, alla hédningar, * 

prisa honom, alla fólk. 

 

Ty hans nåd är väldig över óss, * 

och Herrens sanning varar i évighet. 
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22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Jesu Kristi korsoffer är själva kulmen på Guds frälsningsplans 

mysterium. Kyrkan lever ständigt av den, därför firar hon eukaristin. 

Här lär vi känna korsets lära, som är Guds visdom och styrka för oss.  

 

 

Förbön 

 

Genom Kristus, som dog, uppstod och nu lever för alltid, frambär vi våra 

böner till Gud, vår Fader. 

 

1. Låt din Sons offer förena alla våra bröder och systrar i tron, hoppet 

 och kärleken. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Skänk fred åt alla de länder som plågas av krig och  orättvisor.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Hör ropen från dem som drabbats av lidanden och sjukdomar, och 

 hjälp dem så att de inte förlorar sitt kristna hopp. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Beskydda dem som kämpar för en förbättring av  människans 

 villkor, för familjernas rättigheter och för människans värdighet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Stärk tron och enheten bland oss som idag deltar i firandet av den 

 heliga eukaristin. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör våra böner, som vi idag bär fram till dig i tro på att du kommer 

oss till hjälp. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 

 

 

 

 



339 

22 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 63 (643) 

 
 
Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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22 söndagen "under året" - år A (II) 
 

Ps 63 (643) 

 
 
 

Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Varje deltagande i Eukaristin är ett utryck för vår tro. Den är inte 

bara uppfyllelsen av Guds lag, utan den tillfredställer också våra 

hjärtans allra djupaste behov, vilka känner sig trygga när de får vila i 

Gud, när de får känna hans närhet, när de får fyllas till bredden av 

hans kärleksgåva. 

Trons vittnesbörd når sin kulmen i Eukaristin. Det är ur den som den 

hämtar kraft till att manifesteras i vårt vardagsliv. Låt oss därför be 

Herren, att Han med sitt Ord och sin Kropp och sitt Blod skall skänka 

oss styrka till att frimodigt bekänna vår tro på honom genom ord och 

gärningar. 

Förbön 

 

Gud är oss alltid nära och hör varje bön, som vi riktar till honom. Fulla av 

tro ber vi därför tillsammans. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon genom att troget förkunna Guds ord, 

 lär alla folk sann vishet och leder dem till tron, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För alla som har vigt sina liv åt att förkunna evangeliet i olika 

 missionsländer, att den helige Andes nåd dagligen ger dem kraft,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För ensamma och övergivna människor, att de inte må lida nöd 

 genom brist på intresse och kristen kärlek från oss,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För dem som har till uppgift att undervisa, att de med ord och 

 handling hjälper de unga att leva enligt evangeliet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi strävar efter att vara rena i våra tankar, ord 

 och gärningar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, du är alltings början och källan till all godhet. Uppfyll 

våra böner som vi här burit fram i tro, och gör oss till vittnen för din vishet 

och sanning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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22 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 15 (614) 

 
 

 

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta * 

och talar sanning av hjärtat. 

Den som inte bär förtal på sin túnga, † 

den som inte gör sin broder något ónt * 

och inte drar smälek över sin nästa. 

 

Den som föraktar den förkástlige * 

men ärar dem som fruktar Hérren. 

Den som inte ger lån mot ränta * 

och inte tar mutor för att fälla den óskyldige. 
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22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vårt liv är en väg till frälsningen, vägen till den eviga staden – det 

himmelska Jerusalem, där evig frid råder och där alla människor är 

bröder. Inför Gud är vi alla lika. En gång i framtiden kommer vi få 

sätta oss tillsammans med vår Herre vid den himmelska festmåltiden. 

Idag församlas vi till frambärandet av det eukaristiska Offret, i vilken 

vår förhärligade Herre mättar oss med sin kropp och sitt blod. Låt oss 

betrakta varandra med kärlek, låt oss öppna våra hjärtan för 

varandra och för Kristus, som i egenskap av Värd har bjudit in var 

och en av oss. 

 

Låt oss bekänna, att vi är syndare, och be om Guds barmhärtighet. 

 

Förbön 
 

Vi ber till Gud, som i sin godhet värnar om de fattiga och rättfärdiga och 

som skänker de ödmjuka glädje. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid tjänar alla sina barn, genom 

 att förkunna det glada budskapet för dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För påven, för alla biskopar och präster, att deras arbete blir ett 

 vittnesbörd om tro på den ende, sanne Guden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de folk som lider under förföljelse och förtryck, att de må 

 erfara rättvisa och fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla som förlorat sina hem, för de sjuka och lidande, att deras 

 medmänniskor visar dem respekt och värme och kommer dem till 

 hjälp, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss alla, att Gud skänker oss den gåva som är hjärtats 

 ödmjukhet och enkelhet, och att han leder oss till verklig storhet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, hör vår bön och ge alla dina barn din rikliga välsignelse. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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22 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 68 (647) 

 
 

 
 
De rättfärdiga är gláda, *  

de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje.  

Sjung och spela till Guds ära, * 

jubla inför honom som drar fram genom öknarna.  

Hans namn är Hérren, *  

fröjdas inför hónom, 

 

de faderlösas fader och änkors försvárare, * 

Gud i sin heliga bóning. 

Gud hjälper de ensamma till ett hem * 

och för de fångna ut till lycka,  

 

Ett rikligt regn lät du fálla, o Gud, * 

du gav liv åt ditt land, som försmäktade. 

Ditt eget folk fick bó där, * 

o Gud, du sörjde i din godhet för de árma. 
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23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Eukaristins offer som vi firar förenar oss vid Kristi bord. Vi tror, att 

han verkligen är mitt ibland oss, som han också försäkrade sina 

lärjungar: ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt 

ibland dem” (Mt 18.20).  

Låt oss stå med rena hjärtan inför Gud, för att vi till fullo skall kunna 

erfara hans närvaro ibland oss.  

 

 

Förbön 

 

Vi har samlats här för att tacka Gud för att han finns mitt ibland oss och vi 

frambär nu våra böner till honom. 

 

1. För alla kristna, att de må vittna om Guds närvaro, godhet och 

 kärlek i världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de folk som splittrats genom krig eller fiendskap, att de finner 

 en väg till samförstånd och fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla som lever under svåra förhållanden, att de finner nya vägar 

 till ett värdigt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla barn och ungdomar, som påbörjat ett nytt skolår,  

 att de må fostras i sanning och aktning för kristna värderingar,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här kring Kristus, att Guds ord och den 

 heliga eukaristin ger oss styrka att söka sanningen och att vandra 

 på kärlekens väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Om allt detta ber vi dig, fulla av tillförsikt. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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23 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 95 (662) 

 
 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, * 

jubel till vår frälsnings klíppa. 

Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse * 

och höja jubel till honom med lóvsång. 

 

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, * 

låt oss knäböja för Herren, vår skápare. 

Ty han är vår Gud, 

och vi är det folk som han har till sin hjórd, * 

vi är får som står under hans vård. 

 

O att ni i dag ville höra hans röst! 

Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, * 

såsom på Massas dag i öknen, 

där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * 

fastän de hade sett mina vérk. 
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23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Gud gör inte skillnad på människor - därför samlar Han oss vid 

eukaristins bord, ty alla är vi bröder och systrar, barn till en och 

samme Fader. Jesus dog på korset för var och en av oss. Låt oss öppna 

våra hjärtan och tro att Gud själv kommer till oss för att frälsa oss! 

 

 

 

Förbön 

 

Gud omsluter allt vad han skapat med sitt beskydd. Låt oss därför be till 

honom. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid förkunnar och bär vittnesbörd 

 om det Glada budskapet i hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För de styrande, att de utövar sin makt i en anda av tjänande och 

 rättvisa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de obotligt sjuka, blinda och dövstumma, att Kristus blir deras 

 läkedom och frid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla som har lämnat sanningens väg, att de vänder tillbaka, 

 kallade av Guds ord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi ur den heliga eukaristin hämtar 

 styrka att fullgöra Faderns vilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår styrka, hör våra böner och skänk oss av din glädje. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 

 

 

 



349 

23 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 146 (692) 

 

 
 
Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 

han ger bröd åt de húngrande. 

Herren löser de fångna, * 

Herren öppnar de blindas ögon, 

 

Herren upprättar de förnédrade, * 

Herren älskar de rättfärdiga, 

Herren bevarar främlingar, † 

faderlösa och änkor tar han sig án, * 

men de gudlösa för han på víllospår. 

 

Herren är konung för évigt, * 

din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vi församlas i den Heliga Treenighetens namn till att lyssna till Guds 

ord och till firandet av den heliga Eukaristin. Vi står inför Gud, vi 

människor, bland vilka de flesta av oss måste arbeta mödosamt för att 

skaffa sig livets nödtorft. Låt oss under denna heliga mässa be Herren 

att vi skall vinna hjärtats klokhet. Låt oss stå inför honom i 

ödmjukhet och öppna våra hjärtan för hans ord. 

 

Låt oss bekänna, att vi är syndare, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna 

delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 

 

Gud är vår hjälp och vårt stöd i alla våra livssituationer. Därför ber vi till 

honom. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon förkunnar Guds vishet bland alla 

 folk på jorden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som styr våra hemländer, att de tjänar sitt folk och aktivt 

 medverkar till fred på hela vår jord, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla dem som måste bära sitt lidandes kors, att de troget följer 

 Kristus och villigt tar emot hans  hjälp, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som just nu står i begrepp att fatta livsviktiga beslut, att 

 den vishet som är den helige Andes gåva, blir dem till stöd och 

 ledning, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lär känna den sanna visheten och allt mer säger 

 nej till sådant som kan avlägsna oss från Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du som är evig vishet och källan till allt gott. Se i nåd till oss, svaga 

människor och hör våra böner, ty vi förmår ingenting utan dig. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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23 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 90 (658) 

 
 
Du låter människorna vända åter till stóft, * 

du säger: ”Vänd åter, ni människor.” 

Ty tusen år är i dina ögon 

som den dag som förgick i går, * 

de är som en náttväkt. 

 

Du sköljer dem bort, 

de är som en sömn, * 

de är förgängliga som gräset: 

det blomstrar upp och frodas om mórgonen, * 

men om aftonen torkar det bort och förvíssnar. 

 

Lär oss betänka hur få våra dagar är, * 

så att vi får hjärtats víshet. 

Herre, vänd åter. 

Hur länge dröjer du? * 

Förbarma dig över dina tjänare. 

 

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, * 

så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar. 

Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, * 

ge framgång åt våra händers vérk. 
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24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

I liv och död tillhör vi Herren. Aposteln säger, att „ingen av oss lever 

för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull” (Rom 14.7). Jesus 

Kristus, vår Herre dog för oss, för att vi skulle ha liv. Låt oss därför, 

när vi i denna eukaristi firar åminnelsen av hans död och 

uppståndelse, lära oss leva för våra bröder och systrar. 

 

 

Förbön 

 

Förenade med hela kyrkan frambär vi våra böner till Gud genom hans son, 

Jesus Kristus, som skänker oss sin nåd och barmhärtighet. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon modigt predikar budskapet om den 

 frälsning som kom till världen genom Jesus Kristus, Guds son,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som lever i osämja, att de uppriktigt förlåter varandra,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som blir förföljda och som måste lida för Kristi skull,  

 att vittnesbördet om deras levande tro må dra andra till Gud,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla avlidna i vår församling, att Gud ger dem en boning i sitt 

 rike, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi må visa varandra kärlek och därigenom vittna 

 om att vi lever för Herren, som älskar oss alla, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, vi riktar våra böner till dig idag och tackar dig för allt som 

du har gjort för oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  
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24 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 103 (667) 

 

 
 
Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 

han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Han går inte ständigt till rätta * 

och vredgas inte för évigt. 

Han handlar inte med oss efter våra synder * 

och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 

 

Ty så hög som himlen är över jórden, * 

så väldig är hans nåd över dem som frúktar honom. 

Så långt som öster är från väster * 

låter han våra överträdelser vara från oss. 
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24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Eukaristin är ett möte mellan Gud och människan. Det är också vårt 

möte med Kristus i vår medmänniska. När vi lyssnar till Guds ord och 

blir mättade av den förhärligade Herrens kropp och blod låt oss också 

motta den gåva, som våra medmänniskor är. 

 

Låt oss be Gud om förlåtelse för våra synder så att vi värdigt ska kunna ta 

emot Guds ord och delta i firandet av detta heliga Offer. 

 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, Messias, som kom till världen för vår frälsnings 

skull, ber vi till Gud, vår Fader. 

 

1. För kyrkan i hela världen, att hon leder sitt folk till mötet med Gud 

 i det himmelska riket, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de, som Herrens goda 

 tjänare, ger exempel på ett sant kristet  liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de unga i våra hemländer, att de förstår att föröka de hjärtats 

 och förståndets gåvor, som de har fått av Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som tvivlar i sin tro, att de fortsätter att söka efter 

 sanningen, som ger mening åt livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi tar emot Guds ord och bekänner vår tro genom 

 vårt livsexempel, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, ditt ord är ljuset på vår väg, vi ber dig ödmjukt: kom alla 

människor till hjälp, dem som vänder sig till dig i sin nöd. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 

 



355 

24 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 116 (674) 

 

 
Jag har Herren kär, * 

ty han hör min röst och mina böner. 

Han vände sitt öra till mig, * 

i hela mitt liv skall jag åkalla hónom. 

 

Dödens band ómvärvde mig, † 

och dödsrikets ångest grép mig, * 

jag kom i nöd och bedrövelse. 

Men jag åkallade Herrens námn: * 

Herre, rädda mitt lív! 

 

Herren är nådig och rättfärdig, * 

vår Gud är barmhärtig. 

Herren beskyddar de hjälplösa, * 

jag var i nöd, och han räddade mig. 

 

Min själ, vänd nu åter till din ró, * 

ty Herren har gjort väl mot dig. 

Du har räddat min själ från döden, * 

mitt öga från tårar, min fot ifrån fáll. 
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24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vem av oss är fri från synd? Vi borde alltid vara medvetna om våra 

synder. Nu, när vi firar Guds kärleks oändligt stora mysterium, som 

Eukaristin är, måste vi bönfalla Gud om förlåtelse och frambära vår 

tacksägelse för all den nåd som Kristus har skänkt oss. Han har frälst 

oss från våra synder och återfört oss till gemenskapen med Fadern. 

Eftersom vi är underkastade det onda måste vi ständigt bekämpa det 

både i oss och runtomkring oss. Styrkan till denna kamp finner vi i 

Eukaristin, i vilken vår oändligt barmhärtige Gud uppenbarar sig.  

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi. 

Förbön 

 

Vi tror på att Gud förlåter oss våra synder och skänker oss goda gåvor. Låt 

oss be till honom att han lyssnar till våra ödmjuka böner. 
 

1. För den helige Fadern, att han i sin apostoliska gärning bär 

 evangeliet om Guds barmhärtighet till världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För våra hemländer, att Herren hjälper alla deras invånare  

 att leva som goda, rättvisa och ansvarskännande människor,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som drabbas av terrorism, att Gud omsluter  dem med sin 

 barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla dem som förmedlar kyrkans heliga sakrament, att de i sitt 

 arbete strävar efter att likna Kristus, som kommer med förlåtelse 

 och frid, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi lär oss att förlåta varandra, liksom Gud 

 förlåter oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du skapade människan för att din kärlek skulle stråla ut i världen. 

Hör bönerna från oss, svaga människor och skänk din frid åt hela världen. 

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 



357 

24 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 51 (640) 

 
 

Gud, var mig nådig i din gódhet, * 

utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet. 

Två mig väl från min míssgärning, * 

och rena mig från min synd. 

 

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, * 

och ge mig på nytt en frimodig ánde. 

Förkasta mig inte från ditt ánsikte, * 

och ta inte din heliga ande ifrån mig. 

 

Herre, öppna mina läppar, * 

så att min mun kan förkunna ditt lóv. 

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ánde, * 

ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, inte förákta. 
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25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Ingenting är omöjligt för Gud. Hans ord är levande och verksamt i 

alla tider. Vår frälsning förverkligas i varje ögonblick av 

frälsningshistorien, som nu går mot sitt slut. När vi firar Eukaristin, 

är nådens tid nära. Låt oss öppna våra hjärtan för att kunna ta emot 

Guds gåvor. 

 

Förbön 

 

Vi är alla kallade till arbete i Herrens vingård. Låt oss därför be till Gud 

för alla våra bröder och systrar och för oss själva. 

 

1. Sänd många herdar till din kyrka, så att det aldrig saknas 

 människor, som förkunnar evangeliet och som tjänar Guds folk med 

 glädje. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Styrk alla kristna på vår jord, så att de i varje stund utbreder ditt 

 rike på jorden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Skänk särskild nåd åt dem som måste utstå sjukdomar  och 

 lidanden i sitt arbete för dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Visa vägen till frälsning och glädje för dem av våra bröder och 

 systrar som håller på att gå förlorade och som inte tycker sig ha 

 något hopp. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Skänk din nåd åt alla oss som samlats här, så att vi genom vårt liv 

 gör oss förtjänta av den lön som du har berett åt alla i himlen.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, din son är vägen, sanningen och livet. Ta nådigt emot våra böner, 

som vi här bär fram inför dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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25 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 145 (691) 

 
 
Jag vill dagligen lóva dig * 

och prisa ditt namn alltid och i évighet. 

Stor och högtlovad är Hérren, * 

outrannsaklig är hans stórhet. 

 

Nådig och barmhärtig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot álla * 

och förbarmar sig över alla sina vérk. 

 

Herren är rättfärdig i alla sina vägar * 

och helig i alla sina vérk. 

Herren är nära alla dem som åkallar honom, * 

alla dem som uppriktigt åkallar honom. 
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25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

I Guds rike är företrädesrättens hemlighet den nedersta platsen, att 

man är sina medbröders tjänare.  

Det bästa exemplet på detta är Jesus Kristus själv: ”Han ägde Guds 

gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från 

allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss”. 

Ingen av oss kan överträffa honom i detta.  

Men vår kallelse som kristna är att alltmer likformas med honom och 

därför gäller det som Jesus sade till sina lärjungar kvällen innan han 

dog också för oss: ”jag är mitt ibland er som er tjänare. ” 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus antog mänsklig gestalt för att vara tjänarnas tjänare. Upphöjd 

av Fadern lever han och för vår talan inför honom. Låt oss därför genom 

honom åkalla Gud och be. 

 

1. Må Kristi lärjungar efterlikna sin Mästare och lärare genom att 

 tjäna sina bröder. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må de som har makten i samhället alltid minnas, att verklig makt är 

 att tjäna andra. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må de unga modigt efterfölja Kristus och förkunna sanningen om 

 lydnad, fattigdom och renhet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må alla sjuka och utmattade finna Kristus i oss, honom som tröstar 

 och skänker dem lindring.  Vi ber  dig:   

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva bland vardagens sorger och bekymmer kunna urskilja 

 de eviga värdena. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du vänder dig bort från de högmodiga, men åt de ödmjuka skänker 

du av dina rikliga gåvor. Hör våra böner och led oss till himlen. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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25 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 54 (641) 

 
 

 

Fräls mig, Gud, genom ditt námn, * 

skaffa mig rätt i din mákt. 

Gud, hör min bön, * 

lyssna till mina órd. 

 

Ty främlingar reser sig upp mot mig, 

och våldsverkare står efter mitt lív, * 

de har inte Gud för ögonen. 

Men Gud är min hjälpare, * 

Herren beskyddar mig. 

 

Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, * 

Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är gód. 
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25 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

„En är Gud, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, 

människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla". När vi 

firar Eukaristin, ber Han, som är vår enda förmedlare, för oss och 

frambär våra böner inför Fadern. Eukaristin - åminnelsen av Herrens 

lidande, död och uppståndelse – är den högsta formen av bön, den 

mest fullkomliga akt av tillbedjan som vi kan frambära inför Guds 

majestät och härlighet. 

 

För att vi på ett värdigt sätt skall kunna stå inför Herren och tjäna Honom, 

vill vi först bekänna våra synder. 

Förbön 

 

Aposteln Paulus uppmanar oss till bön och åkallan, till förbön och 

tacksägelse. Genom Jesus Kristus, som är vår förespråkare i himlen ber vi 

därför till Gud, vår Fader: 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon leder människorna till  frälsningen, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För världens makthavare, att de blir medvetna om sitt ansvar inför 

 Gud och världen, och fattar beslut som främjar fred och frihet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de rikare ländernas folk, att de inte sluter sina hjärtan utan 

 hjälper dem som behöver deras stöd, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För oss själva, att vi genom Guds nåd kan få leva  ett fromt och 

 värdigt liv i lugn och stillhet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För alla våra avlidna, att de får leva i den eviga glädjen  hos Gud, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus. Vi ber dig, 

lyssna till våra böner och låt alla människor glädjas över din hjälp. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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25 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 113 (673) 

 
 

 
 

 

Lova Herren, ni Herrens tjänare, * 

lova Herrens námn. 

Välsignat vare Herrens námn * 

från nu och till evig tíd. 

 

Herren är upphöjd över alla fólk, * 

hans ära når över hímlen. 

Ja, vem är som Herren, vår Gúd, * 

han som sitter så högt, 

han som blickar ner så djúpt * 

– ja, vem i himlen och på jórden? 

 

Han som upprättar den ringe ur stóftet, * 

han som lyfter den fattige ur dyn, 

för att sätta honom bredvid fúrstar, * 

bredvid furstarna i sitt fólk, 
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26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

På Herrens dag, när vi firar Eukaristin, tillber vi Gud för de stora 

ting som han har gjort för oss, genom hans sons lidande, död och 

uppståndelse. Låt därför alla knän böjas för Jesu namn i himlen, på 

jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är 

Herre, Gud fadern till ära. 

 

 

Förbön 

 

Låt oss bära fram våra ödmjuka böner till Gud, som inte önskar syndarens 

död utan att han omvänder sig och får evigt liv. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid står öppen för  människorna 

 och hjälper dem på deras väg till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som har makten i samhället, att de respekterar de 

 mänskliga rättigheterna och arbetar för folkets bästa,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de kristna som lämnat sanningens väg, att de hör  Guds röst 

 som kallar dem tillbaka, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som är kallade att arbeta i Herrens vingård, att de alla blir 

 föredömen i goda gärningar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här, att vi under hela vårt liv  villigt 

 uppfyller Faderns vilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige och evige Gud, hör våra böner och lär oss att alltid välja det 

som leder oss till frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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26 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 25 (624) 

 
 

 
 

Herre, visa mig dina vägar, * 

lär mig dina stígar. 

Led mig i din sanning, och lär mig, * 

ty du är min frälsnings Gúd,  

jag hoppas alltid på díg. 

 

Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, * 

ty de är av évighet. 

Tänk inte på mina överträdelser * 

och på min ungdoms synder. 

Herre, tänk på mig i din nåd, * 

för din gódhets skull. 

 

Herren är god och rättfärdig, * 

därför undervisar han syndare om vägen. 

Han leder de ödmjuka rätt, * 

de ödmjuka lär han sin väg. 
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26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Vi firar Herrens dag, på den veckodag på vilken Jesus Kristus stod 

upp från de döda. Vi samlas i kyrkan för att tillsammans fira 

åminnelsen av Kristi död och uppståndelse genom att närvarandegöra 

Kristi enda Offer – korsoffret.  

 

Men låt oss först bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt ska 

kunna ta emot Guds ord och delta i firandet av detta heliga Offer. 

 

Förbön 

 

Gud vill frälsa alla människor och därför vågar vi be i tro och tillit. 

 

1. Herre, allas Skapare och Fader. Må hela mänskligheten känna sig 

 som en enda familj och vända sig till dig i kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, du har låtit din enfödde Sons kyrka uppstå. Må denna kyrka 

 för alla människor bli ett tydligt tecken på frälsningen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, du fördelar givmilt dina gåvor. Må människor förvalta dem 

 med tacksamhet och tjäna varandra utan avund eller 

 missunnsamhet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du är alltings Herre. Må de som har det bra ställt öppna sina 

 hjärtan för de fattiga, så att ingen skall behöva lida av hunger, 

 förödmjukelse och nöd. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, du har samlat oss kring ditt heliga altarbord. Må vi fira 

 åminnelsen av din Sons lidande, död och uppståndelse i en anda av 

 broderlig enhet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, dina bud är vårt hjärtas glädje. Lär alla människor att vandra på dina 

vägar och leva av din sons evangelium. Han som lever och råder från 

evighet till evighet. Amen. 
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26 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 19 (619) 

 
 

 

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, * 

Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís. 

Herrens fruktan är ren och består för évigt, * 

Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 

 

Av dem hämtar också din tjänare várning, * 

den som håller dem blir rikt belönad. 

Vem märker själv hur ofta han félar? † 

Förlåt mig mina hemliga bríster, * 

och bevara din tjänare för högmod. 

 

Om sådant inte får mákt över mig, † 

då blir jag óstrafflig * 

och fri från svåra synder. 
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26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

„Gud, rik på barmhärtighet är den som Jesus Kristus uppenbarade 

för oss som Fader. Han uppenbarade Fadern för oss och sig själv som 

Faderns son” („Dives i misericordia "). Gud kallar oss ständigt till att 

visa kärlek och barmhärtighet, och det största av hans bud är 

kärleksbudet. Vårt deltagande i mässan skall vara ett tecken på vår 

kärlek till Gud och till vår nästa, det vill säga alla människor i vår 

omgivning, vilka behöver vår hjälp till kropp och själ. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi med rena hjärtan skall 

kunna delta i frambärandet av detta heliga Offer. 

Förbön 

 

Till Gud som är rik på barmhärtighet, riktar vi nu våra böner för kyrkan 

och särskilt för de människor som allra mest längtar efter kärlek och 

barmhärtighet. 

 

1. För kyrkan, att hon visar människorna Guds kärlek och 

 barmhärtighet, och skänker dem Guds förlåtelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För dem som utför barmhärtighetens verk, att de tar sig an sina 

 uppgifter med kärlek och tro, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de övergivna, sjuka och lidande, att Gud genom deras 

 medmänniskor visar dem sin kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna, att de får erfara Guds barmhärtighet, hans som i 

 Jesus Kristus har skänkt oss syndernas förlåtelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi alltid har våra hjärtan öppna för vår 

 nästas behov, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, barmhärtighetens Fader och källa till all tröst, hör våra böner och låt 

alla människor glädja sig över dina gåvor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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26 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 146 (692) 

 

 
 

 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 

han ger bröd åt de húngrande. 

Herren löser de fångna, * 

Herren öppnar de blindas ögon, 

 

Herren upprättar de förnédrade, * 

Herren älskar de rättfärdiga, 

Herren bevarar främlingar, † 

faderlösa och änkor tar han sig án, * 

men de gudlösa för han på víllospår. 

 

Herren är konung för évigt, * 

din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Dagens Liturgi inbjuder oss att betrakta den vingård, som är 

oskiljaktigt förbunden med Jesu jordiska hemland. Vingården är en 

bild för det utvalda folket, både Israel, det gamla testamentets folk, 

och för det nya Israel – Kyrkan. Vi är alla kallade till arbetet i denna 

vingård, till att bära trons, hoppets och kärlekens frukt. I firandet av 

Eukaristins mysterium, som vi här just har påbörjat, står Jesus 

Kristus mitt ibland oss och skänker oss styrka, att kunna uppfylla vår 

kallelse.  

 

Förbön 

 

Gud ser med oändligt stor kärlek på varje människa och känner till vars 

och ens behov;  

låt oss därför be till honom fulla av tillförsikt. 

 

1. För den heliga kyrkan, som är Herrens utvalda vingård, att hon 

 alltid bär riklig frukt, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön 

 

2. För kyrkans alla herdar, att den helige Ande stärker dem i deras 

 arbete bland människorna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För ungdomarna, att de må bygga sina liv på Kristus, som är vägen, 

 sanningen och livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som har gått vilse, att de åter må finna den rätta vägen, 

 som leder till frälsningen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lär oss att lita mer på Gud, än på våra egna, 

 svaga, mänskliga krafter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du vill alla människors bästa. Tag emot våra böner och visa oss din 

stora barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 

 



371 

27 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 80 (652) 

 
En vinstock flyttade du från Egypten, * 

du förjagade hedningarna och planterade dén. 

Den utbredde sina rankor ända till hávet, * 

sina rotskott ända till flóden. 

 

Varför har du då brutit ner dess stängsel * 

så att alla som går förbi kan plócka av den? 

Vildsvinet från skogen fróssar på den, * 

och djuren på marken äter av den. 

 

Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, † 

skåda ned från himlen och sé på oss, * 

och ta dig an denna vínstock, 

den ranka din högra hand har plantérat, * 

den son du har fostrat åt díg. 

 

Då skall vi inte vika ifrån dig. * 

Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. 

Herre Gud Sebaot, úpprätta oss, * 

låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss. 



372 

27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Jesus Kristus, Guds son, vill leda oss in i barnaskapet hos Gud och 

därför tvekar han inte att kalla oss sina bröder. ”Han som helgar och 

de som blir helgade har ju alla samme fader” (Hbr 2.11). Eukaristin, 

till vars firande vi har bjudits in i dag, är en offermåltid vid vilken 

Kristus själv är vår värd.  

Låt oss, varje gång som vi tackar ja till hans inbjudan göra allt vi kan, 

för att vårt möte med Honom ska kunna bära rik frukt i våra liv.  

 

Låt oss bekänna våra synder och svagheter inför Gud, så att Hans ord skall 

kunna bära rik frukt i våra hjärtan och att vi på ett värdigt sätt skall kunna 

delta i firandet av vår Herres döds och uppståndelses mysterium.  

Förbön 

 

Gud känner vårt hjärtas alla hemligheter, och därför vågar vi be till honom 

för kyrkan, världen och oss själva. 
 

1. Må kyrkan i världen arbeta för fred och enhet mellan världens alla 

 nationer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må våra familjer alltid leva i kärlek och endräkt. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må splittrade familjer återförenas och leva i ömsesidig kärlek och 

 förståelse. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må alla nygifta makar låta Kristus vara närvarande i deras liv, 

 uppfylla dem med glädje och stärka deras  kärlek till varandra.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva fördjupa vår gemenskap med Jesus Kristus genom ett 

 liv i evangeliets anda. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, du har skapat människan till din avbild och vill att hon 

skall leva i gemenskap med andra människor. Skänk henne uthållighet så 

att hon skall kunna leva ett lyckligt liv inom familjen och i samhället. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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27 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 128 (683) 

 
 

Salig den som fruktar Hérren * 

och vandrar på hans vägar. 

Av dina händers möda får du njuta frúkten. * 

Salig du! Ja, det skall gå dig väl. 

 

Lik en vinstock som bär frúkt * 

är hustrun därinne i ditt hús, 

lika plantor av olívträd * 

är barnen kring ditt bórd. 

 

Så välsignas den mán * 

som fruktar Hérren. 

Herren välsigne dig från Síon. † 

Må du få se Jerusalems välgång * 

i alla dina dágar, 

och må du få se barn till dina bárn. * 

Fred över Ísrael! 
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27 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Varje Eukaristi som Kyrkan firar är det sakramentala tecknet på vår 

uppståndne Herre – Jesu Kristi - närvaro ibland oss.  Denna närvaro 

är endast möjlig att betrakta i ljuset av tron. När vi tror på Jesus 

Kristus, kan vi utföra stora saker – också om vår tro bara skulle vara 

stor som ett senapskorn. Låt oss be Herren, att han skall göra oss till 

en församling av människor som är starka i tron. 

 

För att på ett värdigt sätt kunna delta i firandet av denna Eukaristi, låt oss 

först bekänna våra synder inför Herren. 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus levde bland oss människor i en tjänares gestalt. Genom 

honom ber vi till Gud, vår Fader i himlen. 

 

1. För kyrkan, vars uppgift det är att vittna om Kristus, att hon 

 kärleksfullt förnyar sin förkunnelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För världen, att ingen skall förkasta frälsningen, som är en gåva 

 från Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla biskopar, präster och diakoner, att den eld som tändes i 

 dem vid deras vigning, flammar upp på nytt, var gång den riskerar 

 att slockna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För våra sjuka och lidande bröder och systrar, att de  förenar sig 

 med Kristus, som tog på sig korset för att frälsa oss alla,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vår tro må växa sig allt starkare,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du som ger kraft åt dem som litar på dig, hör våra böner och kom ditt 

folk till hjälp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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27 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 95 (662) 

 

 
 

 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, * 

jubel till vår frälsnings klíppa. 

Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse * 

och höja jubel till honom med lóvsång. 

 

Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, * 

låt oss knäböja för Herren, vår skápare. 

Ty han är vår Gud, 

och vi är det folk som han har till sin hjórd, * 

vi är får som står under hans vård. 

 

O att ni i dag ville höra hans röst! 

Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, * 

såsom på Massas dag i öknen, 

där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * 

fastän de hade sett mina vérk. 

 

 

 

 

 



376 

28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Ända sedan början inbjuder Gud i sin godhet, människor till 

gemenskap med sig själv. Kyrkan som är grundad av Jesus Kristus, 

måste bli en gemenskapens, försoningens och glädjens hemvist. I dag 

inbjuder oss Herren Jesus till gemenskap med honom. Han inbjuder 

oss till två bord: Guds ords och Eukaristins. Låt oss öppna våra 

hjärtan för Guds ord och för ett innerligt firande av vår frälsnings 

heliga mysterium. 

 

 

Förbön 

 

Fulla av tillit och tro riktar vi nu våra böner till Gud, vår Fader. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid arbetar på att samla alla 

 människor till Kristi gästabud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve, att Jesu Kristi nåd hjälper honom att  förkunna 

 frälsningens glädje för hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de människor som lever i fattigdom, att de får glädja sig över 

 hjälpen från sina bröder och systrar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla avlidna kristtrogna, att Gud torkar tårarna från deras ögon 

 och för dem in till gästabudet i sitt rike, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är församlade här, att detta heliga gästabud blir 

 centrum för vårt kristna liv och hjälper oss att nå det eviga livet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, hör våra böner som vi här frambär till dig och tag en gång emot oss i 

ditt eviga rike. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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28 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 23 (621) 

 
Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Herren har inbjudit oss till detta möte. Han riktar till oss sitt ord, 

vilket är levande, verksamt och skarpare än ett tveeggat svärd och 

som är kapabel till att döma våra önskningar och våra hjärtans 

innersta tankar. Herren har bjudit in oss och talar till oss. Låt oss gå 

honom till mötes. 

 

Förbön 

 

Jesus älskar oss och ser på oss med kärlek, liksom på ynglingen i 

evangeliet. Genom honom, som för vår talan inför Fadern vågar vi 

ödmjukt be. 

 

1. För hela den heliga kyrkan, att hon skingrar tvivlets och otrons 

 mörker och visar världen Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla dem som förkunnar Guds ord, att de blir trogna vittnen för 

 frälsningens lära, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla unga, att de skall kunna välja det som  verkligen är 

 värdefullt i sina liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4.  För de rika, att de på ett förnuftigt sätt förvaltar sin  förmögenhet 

 och använder det till att också hjälpa sina behövande bröder och 

 systrar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5.  För oss som är samlade här, att vi genom att delta i denna heliga 

 eukaristi förstår att sätta värde på det vi har men låter vårt hjärta 

 finnas bland de eviga skatterna, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du känner till våra sinnens och vårt hjärtas begär. Hör våra böner 

och var barmhärtig mot alla dem för vilka vi ber. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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28 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 90 (658) 

 

 
 

 

Lär oss betänka hur få våra dagar är, * 

så att vi får hjärtats víshet. 

Herre, vänd åter. † 

Hur länge dröjer du? * 

Förbarma dig över dina tjänare. 

 

Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, * 

så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar. 

Ge oss glädje så många dagar som du plågat oss, * 

så många år som vi har lidit ólycka. 

 

Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare * 

och din härlighet över deras bárn. 

Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, * 

ge framgång åt våra händers vérk. 
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28 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vi är församlade vid Kristi altare eftersom vi känner en outsläcklig 

törst efter Gud och ett behov av att lova Honom för alla hans 

välgärningar som han skänker oss i varje stund av vårt liv. Därigenom 

vill vi efterlikna den tacksamme samariern i dagens evangelium och i 

likhet med honom, så fort tillfälle ges, tacka Gud för alla nådegåvor 

som vi har fått den gångna veckan. Höjdpunkten och förebilden för all 

tacksägelse är Eukaristin – Kristi döds och uppståndelses mysterium. 

 

Varje synd är en synd mot Kärleken. Därför ångrar vi dem av hela vårt 

hjärta och ber Herren om barmhärtighet, för att vi på ett värdigt och 

fruktsamt sätt skall kunna delta i firandet av vår frälsnings mysterium. 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus kom till jorden för att bota oss från våra svagheter. Genom 

honom ber vi till vår Fader i himlen. 

 

1. För kyrkan, att hon med Kristi kraft hjälper alla dem som förlorat 

 modet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För kyrkans herdar, att de genom att förmedla sakramenten hjälper 

 dagens människor att följa Guds bud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För alla sjuka, att de alltid försöker förena sina plågor med 

 Frälsarens lidanden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla som är beroende av droger, att de hos Kristus söker kraft 

 att befria sig från dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi inte bara ber Gud om hjälp utan  också tackar 

 honom för alla hans gåvor, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du förvägrar ingen din nåd, som vänder sig till dig i tro. Hör våra 

böner och bevara alla människor för svaghet och synd. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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28 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 98 (665) 

 
 

 
 

 
Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 
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29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Vi påbörjar den nya veckan med ett möte med Gud. ”Stor är Herren 

och högtlovad”. I kärlek och tro vill vi dyrka och tillbedja Honom. 

Den allra största och bästa formen av tillbedjan är frambärandet av 

Jesu Kristi enda offer. Den görs närvarande här och nu och förenar 

våra allra djupaste önskningar med Guds eviga plan för vårt liv.  

 

 

Förbön 

 

”Jag är Herren; ingen annan finns,” säger Gud. Fulla av tro lägger vi nu 

fram våra böner. 

 

1. Du skapade människan till din avbild. Skänk alla  nåden att få lära 

 känna dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. I Abraham valde du åt dig ett folk. Låt det judiska  folket erkänna 

 att Jesus Kristus är din enfödde son. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Ditt ord är sanning. Styrk vår påve N. så att han utan hinder kan 

 förkunna ditt Ord för hela världen. Vi ber  dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du är rättvis och barmhärtig. Upplys alla dem som styr folk och 

 stater, så att din kärleks eviga lag kan vördas överallt. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du har utvalt oss innan världens skapelse. Stärk vår vilja så att vi 

 alltid kan välja dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Skapare och Herre, du har kallat oss till livet. Skänk oss kraft så 

att vi med hela vårt liv kan vittna om din allmakt, rättvisa och 

barmhärtighet. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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29 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 96 (663) 

 
 

 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, † 

sjung till Herrens ära, alla länder, * 

förkunna bland hedningarna hans ära, * 

bland alla folk hans únder. 

 

Ty stor är Herren och högtlovad, * 

fruktansvärd är han mer än alla gúdar. 

Ty folkens alla gudar är ávgudar, * 

men Herren har skapat hímlen. 

 

Ära Herren, alla fólkslag, * 

ära Herrens majestät,  

ära Herrens höga námn. * 

Bär fram gåvor och kom i hans gårdar,  

 

tillbe Herren i helig skrúd, *  

bäva för hans ansikte, alla länder.  

Säg bland hedningarna: ”Herren är nu kónung. * 

med rättvisa dömer han fólken.” 
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29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Jesus Kristus, Guds son, blev oss lik i allt utom i synd. Fullständigt 

trogen Faderns vilja och tjänsten för människan, kom han, inte för att 

bli tjänad, utan för att tjäna. Hans liv var ett liv för andra. Detta 

visade han som mest påtagligt på långfredagen, då han offrade sig 

själv på korsets trä och på skärtorsdagens kväll, då han åt 

påskmåltiden med sina lärjungar, och under vilken han gav dem sin 

kropp och sitt blod i brödets och vinets gestalt. Vid varje firande av 

den heliga Eukaristin närvarandegörs Kristi totala självutgivelse. Låt 

oss tacka och tillbe honom, vår Gud, för hans godhet och kärlek till 

oss människor. 

 

Förbön 
 

Vi närmar oss nådens tron och frambär våra böner till vår himmelske 

Fader genom Jesus Kristus, som för vår talan inför honom och har 

medlidande med våra svagheter. 
 

1. För kyrkans herdar, att de sätter tjänandet av Guds folk som sin 

 främsta uppgift, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För alla styrande, att de alltid må komma ihåg att de är sina 

 underordnades tjänare, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de sjuka, att de förenar sig med Kristus, som själv har lidit för 

 vår skull och som därför känner till alla våra svagheter,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För de unga, att de skall förstå att sann lycka ligger i att offra sig för 

 andra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi må se Kristus i alla människor och särskilt i 

 dem som behöver vår hjälp, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, må de böner som vi frambär till dig, vara dig till behag, 

genom förtjänsterna av din sons lidande och död, hans som med dig lever 

och råder, från evighet till evighet. Amen. 
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29 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 33 (630) 

 
 

 

Herrens ord är rätt, * 

och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 

Han älskar rättfärdighet och rätt, * 

jorden är full av Herrens nåd. 

 

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 

till dem som hoppas på hans nåd. 

Han vill rädda dem från döden * 

och behålla dem vid liv i húngertid. 

 

Vår själ väntar efter Hérren, * 

han är vår hjälp och vår sköld. 

Må din nåd, Herre, vara över óss, * 

såsom vi hoppas på díg. 
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29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Vi har precis påbörjat firandet av Eukaristin. Därigenom deltar vi i 

Kyrkans allra högsta form av bön, som vi frambär till Gud Fadern: 

genom Kristus, i Kristus och med Kristus. Det är Han, som i den 

helige Ande lär oss att be. Utan bön är det omöjligt att vara en sann 

Gudstillbedjare. Genom bönen kan vi uppfatta och känna Guds 

närvaro ibland oss. Låt oss under denna Eukaristi lära oss att förbli i 

bön. Låt oss också, förenade med Kristi enda offer skänka vårt liv som 

en gåva åt Gud. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi på ett värdigt sätt skall 

kunna delta i firandet av Eukaristins mysterium. 

 

Förbön 
 

Kristus påminner oss idag, att vi ständigt måste be.  

Låt oss lyfta upp våra hjärtan till Herren  

och be honom om allt som världen behöver. 
 

1. För Guds heliga kyrka, att hon blir ett föredöme för människor i 

 bön och arbete, handling och tanke, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För vår påve, herden för Kristi fårahus, att han troget värnar om 

 den heliga tron, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som vigt sina liv åt Guds tjänst, att de i uthållig bön helgar 

 sig själva och andra, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För de sjuka, att de söker hjälp och tröst i bönen, som ger styrka 

 och uthållighet i lidandet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi blir uthålliga i bönen och alltid har Gud för 

 våra ögon, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Vi ber dig Herre, må våra böner, som vi här bär fram, vara dig till behag, 

och utverka din barmhärtighet för vår värld. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre.  
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29 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 121 (679) 

 
 
Jag lyfter blicken upp mot bérgen: * 

varifrån skall jag få hjälp? 

Min hjälp kommer från Hérren, * 

som har skapat himmel och jórd. 

 

Han låter inte din fot váckla, * 

han sover inte, han som vakar över díg. 

Nej, han som beskyddar Ísrael, * 

han slumrar inte, han sóver inte. 

 

Herren är den som bevárar dig, † 

i hans skugga får du vándra, * 

han går på din högra sída. 

Solen skall inte skada dig om dágen, * 

inte månen om nátten. 

 

Herren bevarar dig för allt ónt, * 

han bevarar din själ. 

Herren skall bevára dig † 

när du går och när du kómmer, * 

från nu och till evig tíd. 
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30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Under Kyrkans första tid var de kristnas allra främsta kännetecken 

att människorna kunde säga om dem: ”se hur de älskar varandra”. De 

var varken rika eller mäktiga. Men deras tro hade en så stor styrka 

att den övertygade andra och drog dem till Kristus. Deras tro visade 

sig i gärningar utförda av kärlek. I denna stund befinner vi oss vid 

kärlekens källa. Låt deltagandet i denna Eukaristi befästa oss i en 

aktiv kärlek till Gud och till vår nästa. 

 

 

Förbön 

 

Gud har älskat oss så mycket att han utgav sin enfödde son för vår skull. 

Därför vågar vi be till honom. 

 

1. Herre, allsmäktige Skapare, ge alla människor ditt faderliga 

 beskydd. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du är barmhärtig. Styrk alla dem som måste leva i  främmande 

 land, alla fattiga, föräldralösa och änkor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du är den levande och sanne Guden. Stärk dem som tror och led 

 dem som tvivlar till en fast förankrad tro på dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du skänker oss frid. Ge vishet och förstånd åt dem som lever i 

 osämja och skänk dem verklig frid. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du är den eviga kärleken. Lär oss att alltid älska dig mer än något 

 annat, och våra medmänniskor för din skull. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, vår Fader, lär oss att ära dig med våra liv och att älska alla 

människor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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30 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 18 (617) 

 
 

 

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka, * 

Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, 

min Gud, min klippa till vilken jag tar min tíllflykt, * 

min sköld och mitt räddande horn, mitt värn. 

 

Lovad vare Hérren! † 

Jag ropar till hónom, * 

och jag blir räddad från mina fíender. 

Herren léver! † 

Lovad vare min klíppa * 

och upphöjd vare Gud, min räddare. 

 

51 Du ger din konung väldig séger * 

och visar nåd mot din smórde.  
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30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Genom Jesus Kristus – den evige översteprästen – har Gud ingått ett 

nytt och evigt förbund med människorna och utvalt ett nytt folk - 

Kyrkan. Kyrkan närvarandegör Jesu Kristi frälsningsverk när hon 

offrar hans kropp och blod under brödets och vinets gestalt. Tack 

vare detta offer förenar Kristus dem som tror på Honom och är 

närvarande mitt ibland dem. Låt oss be honom, att han ska öppna 

våra ögon och skänka oss trons ljus, så att vi överallt ska kunna 

upptäcka hans närvaro i vårt liv. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, det Nya förbundets högste överstepräst, som för vår 

talan i himlen, ber vi till Gud för kyrkan och för världen. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon uppenbarar Guds kärlek för 

 världen. Han, som inte skonade sin egen son, utan utgav honom för 

 oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. att Gud skänker honom kraft att  förkunna tron på 

 Kristus i hela världen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För de länder där det råder krig, att de skall befrias från krigets 

 gissel och få uppleva en sann och varaktig fred, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För dem som är förföljda, att de finner barmhärtiga människor i sin 

 närhet som visar dem kärlek och omtanke, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi i vårt eget liv förkunnar Kristus och i tro 

 bygger hans kyrka, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är vår Herre Jesu Kristi Fader och hela mänsklighetens Fader. 

Lyssna till oss, dina barn och uppfyll våra ödmjuka böner. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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30 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 126 (682) 

 
 

När Herren vände Sions öde, * 

då var allt som om vi drömde: 

vi skrattade, vi sjöng av glädje, * 

och jublet steg från våra läppar. 

 

Då sade man bland fólken: * 

Herren har gjort stora ting med dém! 

Ja, Herren gjorde stora ting med óss, * 

och därför var vi gláda. 

 

Herre, vänd vårt öde, * 

liksom du ger liv åt bäckarna i Négev. 

De som sår under tårar * 

skall skörda med júbel. 

Gråtande går de och sår sin säd, * 

jublande kommer de och bär sina kärvar. 
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30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Liksom tullindrivaren och farisén i dagens evangelium har också vi 

kommit till Guds hus för att be. Men vilken av dessa båda liknar vi? 

Liknar vi inte farisén om vi hela tiden vill framhålla hur förträffliga vi 

själva är och samtidigt ser ner på andra, som i våra ögon är 

misslyckade kristna? Det är tullindrivarens ärlighet och ödmjukhet 

som vi måste göra till vår egen. Vi är i ständigt behov av Guds 

förlåtelse och barmhärtighet. Guds kärleks mysterium uppenbarades 

på korset, på vilket Kristus frambar sig själv som ett offer för våra 

och hela världens synder. 

 

Låt oss bekänna våra synder och öppna våra hjärtan för Herrens 

barmhärtighet. 

Förbön 
 

Herren hör dem som ber och räddar dem från allt ont. Därför ber vi till 

honom. 
 

1. För vår heliga kyrka, att hon alltid blir en tillflyktsort och hjälp för 

 alla fattiga och behövande, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För vår biskop N. och för kyrkans alla präster, att de  genom 

 förmedlingen av sakramenten, hjälper  dagens människor att hålla 

 sig till Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som envist motsätter sig Guds bud, att de lär sig förstå 

 Guds vilja och omvänder sig, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För alla som har tunga arbeten, att de får se frukterna av sina 

 ansträngningar och en rättvis lön, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi alltid må välja det som är gott och alltid kunna 

 stå emot det onda, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du ser inte till person utan hör alla, som med tro vänder sig till dig. 

Tag emot våra böner och hjälp oss som står inför dig med ödmjuka hjärtan. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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30 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 34 (631) 

 
 
Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Men Herren vänder sitt ansikte mot dem som gör det ónda, * 

han vill utrota minnet av dem från jórden. 

Herren hör när de rättfärdiga rópar * 

och räddar dem ur all deras nöd. 

 

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta * 

och hjälper dem som har en bedrövad ánde. 

Men Herren befriar sina tjänare, * 

ingen skall stå med skuld som tar sin tillflykt till hónom. 
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31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

I denna stund påbörjas vårt firande av vår Herres Jesu Kristi 

minnesmåltid. Vi som deltar i denna heliga Eukaristi, de heliga i 

himmelen, och de avlidna som ännu väntar på mötet med Gud utgör 

de heligas samfund. Tillsammans sjunger vi tillbedjans hymner till 

den ende Guden och vår Frälsare. Denna Eukaristi är en försmak av 

det eviga livet hos Gud. I den lär vi oss att i tro ta emot Guds ord och 

att dagligen leva av det i hjärtats enkelhet. 

 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus för vår talan inför Gud. Därför vågar vi nu frambära våra 

ödmjuka böner. 

 

1. Gud, genom Jesu Kristi blod har du återlöst alla människor. Led oss 

 till ditt eviga rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Gud, din son förkunnade det Glada budskapet. Stärk med din 

 vishet alla dem som predikar evangeliet, så att ditt ord kan spridas 

 över hela jorden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Gud skänk evangeliets förkunnare vishetens gåva, så att alla 

 människor kan lära känna sanningen. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Gud, stärk viljan hos alla dem som blir undervisade, så att de med 

 iver skall vilja lära känna dig allt mer. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Lär oss alla sann ödmjukhet såväl i tjänande som i ära. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är sanningen. Må ditt ord genomtränga vårt liv, och må vår bön nå 

fram till dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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31 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 131 (685) 

 
 

 
 

 

 

Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, * 

jag ser mig inte omkring i övermod. 

Jag umgås inte med stora pláner, * 

med ting som är mig för svåra. 

 

Nej, jag har lugnat och stillat min själ, * 

jag är som ett avvant bárn, 

som ett avvant barn i sin moders fámn, * 

så är min själ i mig. 

 

Hoppas på Herren, Ísrael, * 

från nu och till evig tíd. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



396 

31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 
 

Vi står inför Gud som är gränslös i sin godhet, som är värd den högsta 

tillbedjan och som vi tillber med vår lovsång. Den allra högsta formen 

av tillbedjan är firandet av den heliga Eukaristin. Jesus Kristus, 

närvarande i sitt ord och i brödets och vinets gestalt, är mitt ibland 

oss. Tillsammans med oss ger han ära åt Honom, från vilken han har 

utgått, till vilken han har återvänt genom sin uppståndelses 

mysterium, och till vilken han leder oss alla. 
 

Låt oss bekänna våra svagheter och skulder inför vår Herre och Gud. Låt 

oss bönfalla honom om barmhärtighet och nåd, så att vi på ett värdigt sätt 

skall kunna stå inför honom och tjäna honom. 

 

Förbön 
 

Jesus Kristus lever i evighet och för vår talan inför Gud. Låt oss därför 

genom honom lägga fram våra böner inför vår Fader i himlen. 
 

1. Gud, vår ende Herre, låt alla människor lära känna dig och ära ditt 

 heliga namn. Vi ber dig: 

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, upplys hjärtat hos de nationer som strider och kämpar mot 

 varandra, att de upphör med allt hat och börjar leva efter kärlekens 

 bud. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, kalla genom din enfödde son Jesus Kristus, det Nya 

 förbundets överstepräst, många av våra bröder till tjänst för 

 mänsklighetens frälsning. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, eviga lön för dem som tror på dig. Tag emot i ditt rike alla 

 dem som har lämnat denna värld, särskilt dem som har stått oss 

 nära och alla som har varit dig  trogna. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, ditt ord är vår föda. Låt oss oavbrutet bära det i våra 

 hjärtan och dagligen leva efter dess bud. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du högsta goda, lyssna till våra böner och stärk med din nåd alla de 

människor för vilka vi ber. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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31 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 18 (617) 

 

 
 

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka, * 

Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, 

min Gud, min klippa till vilken jag tar min tíllflykt, * 

min sköld och mitt räddande horn, mitt värn. 

 

Lovad vare Hérren! † 

Jag ropar till hónom, * 

och jag blir räddad från mina fíender. 

Herren léver! † 

Lovad vare min klíppa * 

och upphöjd vare Gud, min räddare. 

 

Du ger din konung väldig séger * 

och visar nåd mot din smórde. 
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31 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Många människor är övertygade om att vardagslivets hårda villkor 

inte lämnar något utrymme för barmhärtighetsgärningar. Var gång vi 

församlas till firandet av Eukaristin vill Gud lära oss att vi även i 

vardagen skall vara uppoffrande, osjälviska människor, han som 

aldrig förändras och som ständigt umgås med oss i kärlek. Genom sin 

död och uppståndelse, återställer Jesus Kristus Guds sanna bild i oss 

och skänker oss sin frälsning. 

 

Låt oss bekänna våra synder inför Gud och låt oss be om barmhärtighetens 

nåd. 

 

Förbön 

 

Herre, du lyssnar alltid på oss. Därför vågar vi nu be för kyrkan och för 

världen. 

 

1. För alla människor i hela världen, att de lär sig upptäcka Guds 

 avbild i sin nästa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön.  
 

2. För kyrkans herdar, att de, liksom den gode Herden, blir ett tecken 

 för världen på Guds barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som har makten, att de ständigt har i åtanke, att 

 barmhärtighet inte är ett tecken på svaghet utan en bild av Guds 

 barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För de övergivna och förrådda, att de genom Guds kallelse, 

 återfinner sin rätta väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi tack vare förbundet med Kristus, lever i vår 

 vardag enligt hans bud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du såg till Sackeus önskan och förändrade hans liv. Lyssna till våra 

böner och upplys oss med din vishet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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31 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 145 (691) 
 

 
 
 

 

Jag vill upphöja dig, min Gud, du kónung, * 

och lova ditt namn alltid och i évighet. 

Jag vill dagligen lóva dig * 

och prisa ditt namn alltid och i évighet. 

 

Nådig och barmhärtig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Herren är god mot álla * 

och förbarmar sig över alla sina vérk. 

 

Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, * 

dina heliga skall välsígna dig. 

De skall tala om ditt rikes ära, * 

och din makt skall de besjúnga. 

 

Herren är trofast i alla sina órd * 

och helig i alla sina vérk. 

Herren uppehåller alla dem som är på väg att fálla, * 

och han upprättar alla förnédrade. 
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32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare kommer vi få 

höra om världens slut, om Kristi återkomst och om den universella 

uppståndelsen och domen. Kristus skall komma i härlighet, för att 

döma levande och döda. Vi tror på denna sanning. Kristus kommer 

varje dag. Vi behöver kloka sinnen, för att kunna lägga märke till 

honom och respektera honom i de små och behövande, i Skriftens ord, 

som kyrkan förkunnar för oss, men framför allt här och nu, då han 

tillsammans med oss sätter sig vid eukaristins bord. 

 

Förbön 

 

Vår Herre, Jesus Kristus är mitt ibland oss och en dag kommer han att bli 

vår domare. Genom honom vill vi be till Fadern för alla människor. 

 

1. För mänskligheten, att jordens invånare en gång skall nå det eviga 

 livet i Faderns hus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve, för alla biskopar, präster och diakoner, att de utan att 

 förtröttas predikar om nödvändigheten av att leva i vaksamhet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som är kallade till tjänst i kyrkan, att de med sina böner, 

 offer och vaksamhet visar människor de värden som inte förgår,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För människorna i våra hemländer, att de må glädja sig åt fred och 

 frihet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som är samlade här vid nattvardsbordet, att Kristus finner 

 oss vakande, när han kommer, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du har kallat oss till livet. Hör våra böner för din enfödde sons skull. 

Han som med dig lever och råder i evighet. Amen. 
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32 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 63 (643) 

 
 
Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

när jag kommer ihåg dig på min bädd * 

och tänker på dig under nattens tímmar. 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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32 söndagen "under året" - år A (II) 
 

Ps 63 (643) 

 
 
 

Gud, du är min Gúd, * 

i gryningen söker jag díg. 

Min själ törstar efter dig, 

min kropp längtar efter díg * 

i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 

 

Så skådar jag nu efter dig i témplet * 

för att få se din makt och din ära. 

Ty din nåd är bättre än lív, * 

mina läppar skall prísa dig. 

 

Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 

i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 

Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 

och med jublande läppar lovsjunger min mún, 

 

när jag kommer ihåg dig på min bädd * 

och tänker på dig under nattens tímmar. 

Ty du är min hjälp, * 

och under dina vingars skugga júblar jag. 

Min själ håller sig intíll dig, * 

din högra hand beskyddar mig. 
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32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

„Gud älskar en glad givare ". Men oftast skänker vi människor bara 

sådant som vi har i överflöd, både till Gud och till vår nästa. Låt vårt 

deltagande i Eukaristin lära oss att inte bara skänka överflödet av vår 

tid, våra ägodelar, utan att verkligen våga offra allt, framförallt oss 

själva. Det är så vi kan visa vår kärlek till Gud och till våra 

medmänniskor och därigenom följa vårt livs sanna kallelse.  

 

Förbön 

 

Till Gud, världsalltets Herre, frambär vi nu våra böner. 

 

1. Herre, styrk vår påve, alla biskopar, präster och  diakoner i deras 

 dagliga arbete att föra världen till dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, öppna de rikas ögon så att de ser sina hungrande  och 

 lidande bröder och systrar och kommer till deras  hjälp. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, återge andens glädje åt alla dem som lider av något 

 handikapp och åt dem som blir förödmjukade av sina 

 medmänniskor. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, se till alla ensamma och föräldralösa barn. Se  också till de 

 föräldrar som endast med svårighet kan  livnära sina barn.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, evige Konung, låt vårt deltagande i den heliga eukaristin lära 

 oss att tjäna våra bröder och systrar och alltmer stärka vårt band 

 till dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige Gud, hör nådigt ditt folks böner, som läggs fram inför dig i tro 

och hopp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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32 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 146 (692) 

 

 
 

 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 

han ger bröd åt de húngrande. 

Herren löser de fångna, * 

Herren öppnar de blindas ögon, 

 

Herren upprättar de förnédrade, * 

Herren älskar de rättfärdiga, 

Herren bevarar främlingar, † 

faderlösa och änkor tar han sig án, * 

men de gudlösa för han på víllospår. 

 

Herren är konung för évigt, * 

din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
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32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

Långsamt närmar vi oss slutet av det liturgiska året. Och allt oftare 

riktas vår uppmärksamhet mot världens, men även människolivets 

slut: förgängligheten, döden men också uppståndelsen. 

Under denna Eukaristi står Kristus mitt ibland oss och vill påminna 

oss om att vårt liv vid vår död inte tar slut, utan att det bara 

förvandlas, och att vi, liksom han, också kommer få uppstå från de 

döda. Vi förenar oss med Kristi påskmysterium, stärkta i hoppet, 

fortsätter vi vår jordevandring mot uppståndelsen. 

 

När vi påbörjar firandet av detta stora trosmysterium, låt oss bekänna vår a 

synder inför Herren. 

Förbön 

 

Jesus Kristus dog och uppstod från de döda.  

Han är vår förespråkare inför Fadern och därför vågar vi be: 

 

1. För alla människor, att en längtan efter det eviga  livet uppväcks i 

 dem, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de genom sin tro visar 

 människorna vägen till det eviga livet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För dem som lider förföljelse för Kristi skull, att vittnesbördet om 

 deras levande tro drar andra närmare Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna i vår församling, att de liksom Kristus, må uppstå till 

 ett nytt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här i Kristi namn, att vi aldrig  glömmer att vi 

 är skapade för evigheten, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, hör ditt folks böner och stärk oss i hoppet, att vi, som tror på 

uppståndelsen, utan fruktan kan vänta på mötet med dig. Genom Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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32 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 17 (616) 

 

 
 

 

 

Hör, o Herre, en rättfärdig sak, 

ge akt på mitt rop, lyssna till min bön, * 

den kommer inte från falska läppar. 

Mina steg går på dina budords stígar, * 

mina fötter håller sig stadigt på dina vägar. 

 

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svára mig. * 

Vänd ditt öra till mig, hör mina órd. 

Bevara mig som en ögonsten, * 

skydda mig i dina vingars skúgga. 

 

I rättfärdighet skall jag skåda ditt ánsikte, * 

jag skall mättas av din åsyn när jag váknar. 
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33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – A 

 

På Herrens dag samlas vi för att fira Eukaristi. Kristus uppstod från 

de döda på en söndag och det var också på en söndag som han sände 

den Helige Anden till den unga Kyrkan. Därför är söndagen särskilt 

helig för alla, som bekänner sig till Kristus. Söndagen är också den 

dag, på vilket vi på ett särskilt sätt väntar på Herrens återkomst vid 

tidens slut. 

„Din död förkunnar vi, Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till 

dess du återkommer i härlighet.” 

 

Förbön 

 

Gud är vår Skapare och Fader. Med hopp och tro ber vi nu till honom för 

världen, för kyrkan och för alla oss som är samlade här. 

 

1. Gud, du har kallat alla människor till livet. Lär oss att rätt 

 uppskatta denna gåva och ta emot varje nytt liv med kärlek.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du har kallat människor till att predika din sons evangelium.  

 Hjälp dem att modigt förkunna det Glada budskapet för alla folk.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du är Herre över allting. Lär människorna dela med sig av sina 

 ägodelar till dem som behöver hjälp. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du skapade mannen och kvinnan till din avbild. Lär äkta makar 

 och familjer att leva i sämja och offervillig kärlek. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Du har kallat oss till din sons festmåltid. Lär oss att med djup tro ta 

 emot hans ord och leva enligt det i vår vardag. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är vår Skapare och Fader. Hjälp oss i vår svaghet och låt oss alltid 

leva under ditt beskydd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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33 söndagen "under året" - år A 
 

Ps 128 (683) 
 

 
 

Salig den som fruktar Hérren * 

och vandrar på hans vägar. 

Av dina händers möda får du njuta frúkten. * 

Salig du! Ja, det skall gå dig väl. 

 

Lik en vinstock som bär frúkt * 

är hustrun därinne i ditt hús, 

lika plantor av olívträd * 

är barnen kring ditt bórd. 

 

Så välsignas den mán * 

som fruktar Hérren. 

Herren välsigne dig från Síon. † 

Må du få se Jerusalems välgång * 

i alla dina dágar, 
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33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – B 

 

Kyrkoårets nästsista söndag påminner oss om hur viktigt och 

nödvändigt det är att vaka. Herren är nära, Guds rike står för dörren. 

Direkt efter förvandlingen i mässan uppmanas de församlade att 

proklamera 

trons mysterium, som samtidigt också är en bekännelse av tron på 

Guds rikes närhet: „Din död förkunnar vi, Herre, och din 

uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.” 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, som dog och uppstod för oss och som nu lever för 

evigt för att föra vår talan inför Gud, ber vi nu till vår Fader i himlen. 

 

1. För alla länder där krig råder, att all fiendskap skall  upphöra och 

 att inget blod mer skall spillas, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För alla kristna, att de aldrig skall förtröttas i sin väntan på Jesu 

 Kristi återkomst, hans som är vår domare och frälsare,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För våra sjuka och lidande bröder och systrar, att de inte förlorar 

 sin tillit till Guds barmhärtighet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de avlidna, dem som vi nu särskilt tänker på, att deras namn 

 må skrivas i livets bok, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi med lugn och hopp vandrar på vår 

 livsväg, och alltid blir beredda på mötet med Herren,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, tag i din godhet emot våra böner, och fullborda med din kraft det som 

vår bön inte förmår. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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33 söndagen "under året" - år B 
 

Ps 16 (615) 

 

 
 

Herren är min arvedel, min bägare, * 

du håller mitt öde i dina händer. 

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, * 

han är på min högra sida, jag skall inte váckla. 

 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min túnga, * 

ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan. 

Ty du lämnar inte min själ i dödsriket * 

och låter inte din helige möta förgängelsen. 

 

Du visar mig livets väg, 

inför ditt ansikte finns glädjens fúllhet, * 

ljuvlighet i din högra hand för évigt. 
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33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET – C 

 

När sommarens grönska har försvunnit och träden tappar sina löv, 

tänker vi mer och mer på livets förgänglighet och slut. Världen skall 

också ta slut en dag, men det skall inte sluta med förintelse och 

tomhet. På den sista dagen kommer Herren att uppenbara sig - Han 

som är den rättvise Domaren och alla människors Frälsare. Han 

kommer göra en ny himmel och en ny jord. 

Dessa sanningar förkunnade genom Kyrkan, och firandet av 

Eukaristin leder oss in i Kristi mysterium, som redan här och nu ger 

oss en försmak av livet i den kommande världen. 
 

Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i 

firandet av denna heliga Eukaristi. 

 

Förbön 
 

Medvetna om vår egen litenhet och hjälplöshet, ber vi till vår Fader i 

himlen genom Jesus Kristus. 
 

1. För den heliga kyrkan, att Gud, i tider av förföljelse, skänker henne 

 uthållighet och mod, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För de rika länderna, att de hjälper fattiga och behövande 

 människor över hela jorden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För de människor som drabbats av olika katastrofer och olyckor, 

 att de finner barmhärtighet och frid hos Gud, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För våra kära avlidna, att de skall få bo i den eviga  glädjen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva, att vi alltid må minnas, att vi genom uthållighet i 

 tron, räddar våra liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du ser till alla våra behov. Tag emot de böner, som vi, svaga 

människor, riktar till dig, och hjälp dem för vilka vi ber. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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33 söndagen "under året" - år C 
 

Ps 98 (665) 

 

 
 
Prisa Herren med hárpa, * 

med harpa och med lóvsång. 

Höj jubel med trumpeter och basúner * 

inför Herren, kónungen. 

 

Må havet brusa med allt vad det rymmer, * 

jordens krets och de som bór på den. 

Må strömmarna klappa i händerna, † 

må bergen jubla med varandra inför Hérren, * 

ty han kommer för att döma jórden. 

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet, * 

med rättvisa skall han döma fólken. 

 

 

 
 

 

 

 



414 

KRISTUS KONUNGEN – A 

 

På denna söndag som avslutar kyrkoåret, ärar vi Jesus Kristus, 

världsalltets konung. Jesus Kristus är konungen. Allt har skapats 

genom honom, och tack vare honom finns allting till. Han är den kraft 

som handlar i allt, han är hela universums hjärta och medelpunkt. I 

honom finner den sin enhet och mening. Hans herravälde är evig, och 

hans kungarike skall aldrig plånas ut. 

Det är han som har berett för oss ett evigt och universellt kungarike: 

”sanningens och livets rike, helgelsens och nådens rike, rättvisans, 

fredens och kärlekens rike.” 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, världsalltets Konung, ber vi till Gud för allt levande. 

 

1. Herre, genom Jesus Kristus, den gode Herden, samla människor 

 från alla världens hörn och skänk dem sanningen och livet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, genom Jesus Kristus, vår Frälsare, hela de sjuka, styrk de 

 svaga och trösta de lidande, Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, genom Jesus Kristus, fridens furste, gör slut på alla krig och 

 förkunna fred åt alla de nationer som längtar efter den, Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, genom Jesus Kristus, den förstfödde bland de döda, tag emot 

 våra avlidna bröder och systrar i ditt rike, Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, genom Jesus Kristus, vår Herre och Mästare, hjälp oss som 

 lyssnar till ditt ord, att hålla ut i helighet och sanning, Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, endast du känner till tiden och evigheten. Må din barmhärtighet 

frälsa oss nu och i vår dödsstund. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Kristus Konungens dag - år A 
 

Ps 23 (621) 

 
 
Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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KRISTUS KONUNGEN – B 

 

Jesus Kristus, alla konungars konung, som älskar oss, och som har 

församlat oss här idag, för att vi tillsammans med honom ska kunna 

ge ära och tillbedjan åt Gud Fadern. Kristus, som genom dopet har 

gjort oss till ett kungligt prästerskap, lär oss hur vi kan regera över 

oss själva och över världen genom att alltid och överallt vittna för 

sanningen. Han lär oss också hur vi kan visa andra de värden som inte 

är av denna världen, nämligen kärleken, rättvisan och freden. 

 

Förbön 

 

Jesus Kristus har med sitt blod befriat oss från våra synder och gjort oss till 

präster åt Gud, sin Fader. Vi står därför fulla av tillit inför Gud och 

anförtror åt honom alla våra önskningar genom Jesus Kristus, Konungen. 

 

1. Må den heliga kyrkan bli ett allt tydligare tecken på Guds rike.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må de som styr länder och stater se ett exempel att följa i 

 världsalltets Konung. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må alla länder i världen vandra mot sanning, kärlek och fred.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må fred, kärlek och sanning råda i våra hemländer.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi själva alltid efterfölja Kristus, vår Konung och vårt 

 livsmönster utan att ta hänsyn till svårigheter, trötthet eller svaghet. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Till dig, o Gud, anförtror vi den mänskliga familjens alla behov. Vi vill 

leva i din kärlek och vi ber dig att ta emot våra böner. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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Kristus Konungens dag - år B 
 

Ps 93 (661) 

 
 

Herren är nu kónung. † 

Han har klätt sig i härlighet, * 

Herren har rustat sig i mákt. 

 

Därför står jordkretsen fást, * 

den skall aldrig váckla. 

Din tron står fast sedan begynnelsen, * 

du är från évighet. 

 

Heltigenom tillförlitliga är dina víttnesbörd, * 

Herre, helighet anstår ditt hus för évigt. 
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KRISTUS KONUNGEN – C 

 

Den sista söndagen under det liturgiska året, vilken påminner oss om 

världens och historiens slut – är tillägnad Kristus, världsalltets 

Konung. I denna värld för man krig, för att vinna maktinflytande 

över människor, men det är enbart Jesus som är given all makt i 

himlen och på jorden. Han är Konungarnas konung och härskarnas 

Herre. När världen förgår, när de jordiska kungarikena läggs i aska, 

då uppenbaras hans eviga rike, ett rike som inte är av denna världen. 

Låt oss be att det ska komma snart. 

 

Låt oss bekänna våra synder, när vi närmar oss den heliga Eukaristins 

mysterium, i vilken Kristi död och uppståndelse görs närvarande. 

 

Förbön 
 

Genom Kristus, som är vår förespråkare i himlen, ber vi till Gud, vår 

allsmäktige Fader: 
 

1. Herre, församla genom Jesus Kristus, som är vår Herre och Herde, 

 alla dina skingrade barn i ett och samma fårahus. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, åt Kristus har givits all makt. Styr hjärtan och förstånd hos 

 alla dem som har makt över oss här på jorden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, Kristus är fridens furste. Skänk därför fred åt de nationer 

 som så starkt längtar efter den. Vi ber dig:   

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, Kristus är vår barmhärtige domare. Tag emot  våra döende 

 bröder och systrar i ditt eviga rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, din heliga kyrka väntar på Kristi återkomst. Stärk vår tro 

 och vårt hopp om att få möta honom på den yttersta dagen.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du har gett Kristus all makt och ära. Dra till dig alla människor som 

han har återköpt med sitt blod, och hör ditt folks enträgna böner. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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Kristus Konungens dag - år C 
 

Ps 122 (680) 

 
 
Vilken glädje, när man sáde till mig: * 

”Låt oss gå till Herrens hús.” 

Våra fötter har fått träda ín * 

i dina portar, Jerúsalem. 

 

dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, * 

enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn. 

Där står dómarsäten, * 

säten för Davids hús. 
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HELIGA TREFALDIGHET – A 

 

Välsignad vare Gud: Fadern och den enfödde Sonen och den Helige 

Ande, ty han har visat barmhärtighet mot oss. I dag ärar vi den 

Heliga Treenigheten, som vi är förbundna med ända sedan vårt dop. 

Om vi förblir i kärleken till Gud och till vår nästa, bor Gud Fadern 

tillsammans med Sonen och den helige Ande i oss som i ett levande 

tempel. Genom Jesus Kristus, skänker Gud Fadern i den helige Andes 

enhet oss denna Eukaristi. Den Oåtkomlige Guden kommer 

människan oändligt nära, stiger ner i molnskyn, ger sig till känna, 

uppenbarar sig i skapelsen. I dag ärar vi Honom i Trefaldighetens 

enhet, och vi tror att efter vår jordiska pilgrimsfärd kommer vi att 

kunna se honom ansikte mot ansikte i det himmelska hemlandet, och 

tillbe Honom utan ände.  

Förbön 
 

Förenade i den helige Ande frambär vi genom Jesus Kristus våra ödmjuka 

böner till Gud, vår Fader. 
 

1. Gud, världsalltets Skapare, ingjut i alla människor en känsla av 

 värdighet över att vara dina barn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Israels Gud, du ingick ett förbund med ditt folk. Styrk din kyrka, så 

 att hon förblir trogen mot det nya förbundet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Gud, evige Herde, stärk med din allmakt vår påve och alla kyrkans 

 herdar, så att vi alla tillsammans når fram till det eviga livet hos dig. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Gud, skördens Herre, sänd arbetare till din vingård så att alla får 

 tillräcklig näring av ditt ord och av det eukaristiska brödet.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Gud, en enda i Treenigheten, du bor i våra hjärtan, hjälp oss alla, 

 som samlats här att till fullo ta emot dig och ära dig med våra liv.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Barmhärtighetens Fader, hör våra böner. Var oss nådig och ge oss din 

frälsning. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Heliga Trefaldighets dag - A 
 

Dan B (699) 
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HELIGA TREFALDIGHET – B 
 

Varje firande av Eukaristin börjar med korstecknet i Faderns och 

Sonens och den helige Andes namn – i den heliga och odelbara 

Treenighetens namn. Idag, på den Heliga Trefaldighetens högtid 

borde vi vara extra uppmärksamma på detta var gång vi gör 

korstecknet. 

Gud, outgrundlig i sina vägar och ofattbar i sitt inre livsmysterium, 

uppenbarar sig själv för oss i Honom, som har sänts till världen: 

Faderns enfödde son - Jesus Kristus. Den Helige Ande, den tredje 

personen i den heliga Treenigheten, är det eviga kärleksbandet mellan 

Fadern och Sonen. Så länge vi lever här i tiden kan vi aldrig till fullo 

förstå den heliga Treenighetens mysterium. Men när vi en gång efter 

jordevandringen kommer till andra sidan, kommer vi att kunna se 

Gud sådan Han är, ansikte mot ansikte. Vi har blivit skapade enbart 

för detta, att en gång kunna ha del i Guds eget liv. Oroligt är vårt 

hjärta, tills det finner vila i Honom. 

 

Förbön 
 

Till Gud, vår Fader, ber vi genom Jesus Kristus i den helige Ande: 
 

1. Herre, du skapade människan till din avbild. Låt människor i sitt 

 dagliga arbete bereda jorden för ditt rikes ankomst. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. Herre, du sände din son för vår frälsnings skull. Led dem till tro, 

 som ännu inte känner till ditt evangelium. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. Herre, din son sände ut lärjungarna för att de skulle undervisa alla 

 folk. Låt dem som förkunnar ditt ord glädja sig åt goda frukter av 

 sitt arbete. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. Herre, du är evig och oföränderlig. Tag emot våra bröder och 

 systrar i evig ära. Låt dem få del av ditt liv och lycka. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. Herre, du är vår Fader. Lär oss att leva som det anstår dina barn. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, dig vare evigt tack och ära för alla dina oräkneliga nådegåvor. Lyssna 

till våra böner, så att vår glädje må bli fullständig. Genom Jesus Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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Heliga Trefaldighets dag - B 
 

Ps 33 (630) 

 
 

Herrens ord är rätt, * 

och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 

Han älskar rättfärdighet och rätt, * 

jorden är full av Herrens nåd. 

 

Himlen är gjord genom Herrens órd * 

och all dess här genom anden från hans mún. 

Ty han sade, och det blev tíll, * 

han befallde, och det stód där. 

 

Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 

till dem som hoppas på hans nåd. 

Han vill rädda dem från döden * 

och behålla dem vid liv i húngertid. 

 

Vår själ väntar efter Hérren, * 

han är vår hjälp och vår sköld. 

Må din nåd, Herre, vara över óss, * 

såsom vi hoppas på díg. 
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HELIGA TREFALDIGHET – C 
 

Idag bekänner vi på ett särskilt sätt det största kristna trosmysteriet – 

Den trefaldige Gudens mysterium: Fadern och Sonen och den helige 

Ande. Tillsammans med den helige Augustinus ropar vi: „Vem kan 

fatta den allsmäktiga Treenigheten (…),  Förekom dig själv, min tro, 

och bekänn din Gud: Helig, helig, helig, min Gud, i ditt namn har vi 

blivit döpta, Fader, Son och helig Ande. I ditt namn döper vi också 

våra barn (...). Du är själva Godheten, som inte är beroende av någon 

annans godhet, du förblir i vila, eftersom du själv är din egen vila. 

Vilken människa skulle kunna hjälpa en annan människa att förstå 

denna sanning? Det är Dig man måste be om denna nåd, det i Dig man 

måste söka, och det är på dina portar, som man måste bulta. Då 

kommer vi att få, då kommer vi att finna, då kommer portarna att 

öppnas för oss.” 

Förbön 
 

Vi ber till Gud Fadern i himlen genom Jesus Kristus i den helige Andes 

namn. 
 

1. För den splittrade kristenheten, att våra ansträngningar att uppnå 

 enhet snart låter oss mötas vid ett och samma nattvardsbord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För nationer där splittring och krig råder, att de i stället  skall 

 använda sina krafter till att lösa sina konflikter, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För kyrkans herdar, att de genom att förvalta sakramenten drar 

 alla döpta närmare Kristus, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För teologer, som fördjupar sig i Guds ord och i kyrkans lära, att 

 deras tro förblir stark, så att de på  bästa sätt kan förmedla 

 mysteriet om den Treenige  Guden: Fadern, Sonen och den helige 

 Ande, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss själva, att vårt deltagande i detta trons väldiga mysterium, 

 som eukaristin utgör, visar sin frukt i vår kärlek till vår nästa,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, barmhärtige Fader, hör de böner, som vi alla, förenade i den helige 

Ande, frambär inför dig. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, som lever och 

råder i evighet. Amen. 
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Heliga Trefaldighets dag - C 
 

Ps 8 (613) 

 
 

 

När jag ser din himmel, dina fingrars vérk, * 

månen och stjärnorna som du har berétt, 

 vad är då en människa, att du tänker på henne, * 

eller en människoson, att du tar dig án honom? 

 

En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, * 

men du har krönt honom med ära och härlighet. 

Du satte honom till herre över dina händers vérk, * 

allting lade du under hans fötter: 

 

 alla får och óxar, * 

likaså vildmarkens djúr, 

fåglarna under himlen och fiskarna i hávet, * 

allt som vandrar havens vägar. 
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KRISTI KROPPS OCH BLOD – A 

 

I dag är det Eukaristins dag. Kyrkan, (i de katolska länderna och 

även på vissa håll i vårt land,) går ut på vägarna och gatorna; där 

människorna bor, arbetar och lider, för att visa vad hon dagligen 

lever av. Hon lever av Kristi offer, vilket Han, den evige 

Översteprästen, har framburit på korset. Minnet av detta offer 

förkroppsligas i den heliga Eukaristins sakrament, som han har 

skänkt oss till näring på vägen till himlen. Jesus lever i Kyrkan och vi 

förkunnar hans död och bekänner hans uppståndelse, tills han 

kommer åter.  

Förbön 

 

Församlade kring det heliga nattvardsbordet, där vår Herre bryter brödet 

för oss och ger oss det Nya förbundets kalk, vågar vi fulla av förtröstan be 

till vår Fader i himlen. 
 

1. Gud, du är vår Fader och Herde; ena dina skingrade barn, så att vi 

 alla snart kan fira Herrens måltid vid ett och samma nattvardsbord. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

2. Gud, du mättar oss alla; låt ingen i vår värld lida hunger eller nöd. 

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

3. Gud, du är läkare för människans kropp och själ; återge de sjuka 

 hälsan, skänk de svaga uthållighet i lidandet och alla syndare 

 omvändelsens nåd. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

4. Gud du är kärleken; låt våra avlidna bröder och systrar, som under 

 sitt liv mättats av Kristi kropp och blod, få del i hans uppståndelse.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

5. Gud, du är lyckan för de frälsta; låt oss som idag vittnar om vår tro 

 på Kristus, aldrig glömma att han i den heliga eukaristin är vår 

 föda för varje dag. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud, barmhärtige Fader. Vi bekänner vår tro på dig och din 

son som är levande bland oss i den heliga eukaristin. Hör våra böner och 

led oss till vårt himmelska hem. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Kristi Kropps och Blods högtid - A 
 

Ps 147 (694) 

 
 

Jerusalem, prisa Hérren, * 

Sion, lova din Gúd. 

Han har gjort bommarna för dina portar fásta * 

och välsignat dina barn därínne. 

 

Han skaffar dina gränser fréd, * 

han mättar dig med bästa véte. 

Han sänder ut sitt ord över jórden, * 

hans befallning skyndar iväg med hást. 

 

Han har förkunnat för Jakob sitt órd, * 

för Israel sina stadgar och búd. 

Så har han inte gjort för något annat fólk, * 

hans bud, dem känner de ínte. 
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KRISTI KROPP OCH BLOD – B 
 

Liksom på Skärtorsdagen går också idag våra tankar till den kväll, då 

”Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna 

världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i 

världen, och han älskade dem intill slutet.” ”Medan de åt tog han ett 

bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem.” 

Vi har idag i anden församlats i nattvardssalen, där vi med trons och 

kärlekens ögon betraktar – vad vårt förstånd inte kan fatta och som 

är vår tros stora mysterium. Jesus, tar avsked från sina lärjungar, 

men förblir ändå kvar hos dem under brödets och vinets gestalt. Idag 

bekänner vi tron på Hans närvaro i detta allraheligaste sakrament. 

Låt oss ära himmelens Herre. Låt oss alltid hålla i minnet att han inte 

enbart förblir bland oss i Eukaristins sakrament för att vi skall kunna 

tillbe honom, utan för att vi också skall kunna nära oss av Hans kropp 

och blod. Han sade ju: ”Ta och ät… Ta och drick”. 
 

Förbön 
 

Vi åkallar Herrens namn och ber gemensamt till vår Fader i himlen genom 

Jesus Kristus, som är vår förespråkare i det Nya förbundet. 
 

1. För alla som tror på Jesus Kristus, att firandet av denna heliga 

 eukaristi bidrar till att de växer till i kärlek och stärker deras enhet, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För dem som förmedlar den heliga eukaristin, för biskoparna, 

 prästerna och diakonerna, att de, som delar ett enda bröd till många 

 bröder, lever enligt sin kallelse, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För våra hemländer, att den kristna tro, som vi alla bekänner, 

 formar deras lagar och bestämmelser, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För våra bröder och systrar som lämnat världen i vänskap med 

 Kristus, att de får del av hans seger över döden, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss som samlas här kring Herrens altarbord, att vi som tar emot 

 Kristi kropp och blod lär oss vörda alla Guds gåvor,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Allsmäktige Gud, hör oss som här blir mättade av din Sons kropp och 

blod. Låt oss bli ett med dig och med varandra. Genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen. 
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Kristi Kropps och Blods högtid - B 
 

Ps 116 (675) 

 

 
 

Hur skall jag löna Hérren * 

alla hans välgärningar mot míg? 

Jag vill lyfta frälsningens bägare * 

och åkalla Herrens námn. 

 

Dyrbar i Herrens ögon * 

är hans heligas död. 

O Herre, jag är ju din tjänare, † 

jag är din tjänare, din tjänarinnas són, * 

du har lossat mina bánd. 

 

Åt dig vill jag offra lovets óffer, * 

jag vill åkalla Herrens námn. 

Jag vill infria mina löften åt Hérren * 

inför hela hans fólk, 
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KRISTI KROPPS OCH BLOD – C 

 

Liksom på Skärtorsdagen firar vi även idag minnet av den natt då 

Jesus blev förrådd. Under den sista måltiden, innan hans lidande 

skulle börja, sade han till sina lärjungar: „Ta och ät, ta och drick". 

Varje firande av den Heliga Eukaristin, den heliga måltiden, 

närvarandegör denna händelse. Var gång, som vi deltar i mässan får 

vi på ett mystiskt sätt delta i Jesu sista nattvard.… Och så kommer det 

att vara, tills han kommer åter. 

 

Förbön 

 

Förenade med Kristus vid ett och samma altarbord, ber vi till Herren, vår 

Gud. 

 

1. Må din kyrka alltid bevaras i Jesu Kristi kärlek.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må fred och trygghet råda i våra hemländer.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må alla biskopar, präster och diakoner vara trogna  

 eukaristins mysterium. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må de rika länderna i världen hjälpa sina bröder i tredje världen, 

 så att all hungersnöd kan utrotas på jorden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må de, som ännu inte tror, öppna sina hjärtan för evangeliets ljus, 

 och låt vår kärlek till varandra dra dem närmare dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, befäst oss i din kärlek och hör våra ödmjuka böner. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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Kristi Kropps och Blods högtid - C 
 

Ps 110 (671) 

 
 

Herren sade till min hérre: * 

Sätt dig på min högra sída, 

till dess jag lagt dina fíender * 

som en pall under dina fötter. 

 

Din kungaspira sträcker Herren ut från Síon. * 

Härska mitt bland dina fíender! 

Hos dig finns väldet * 

den dag då makten blir dín, 

 

i helig strålglans har jag fött dig * 

före morgonstjärnan, ur mitt sköte. 

Herren har svurit en éd * 

som han aldrig skall ångra: 

Du är präst för évigt * 

i Melkisedeks éfterföljd. 
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JESU HJÄRTA – A 

 

Dagens högtid är liksom ett komplement till Långfredagens liturgi. Vi 

vördar Jesu heliga hjärta, som var lydig ända till döden, och som blev 

genomborrad av soldatens lans; hjärtat, ur vilket kyrkan föddes - 

tecknet och verktyget för den intima enheten mellan Gud och 

människan. Vi tackar Gud för hans oändliga kärlek som 

uppenbarades i hans Sons offer. Denna kärlek omfamnar oss alldeles 

särskilt när vi firar Eukaristin till minnet av Kristi enda offer.  

 

Förbön 

 

 

Med stor tro och tillit bär vi fram våra böner till Fadern i himlen genom 

Jesus Kristus, som har ett milt och ödmjukt hjärta. 

 

1. Låt kyrkan bli allt heligare, genom din son Jesus, som är ett levande 

 tempel. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Helga vår påve, biskoparna prästerna och diakonerna, genom Jesus, 

 vars hjärta blev genomborrat av en soldats lans. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Drag till dig alla dem som på grund av sina synder vandrar långt 

 ifrån dig, genom Jesus, som är förlåtelsen för våra synder.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Skänk uppståndelsens nåd åt de avlidna, som somnat in i frid, 

 genom Jesus som för vår skull var lydig intill döden. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Gör oss brinnande och uthålliga lyssnare av ditt ord, genom Jesus, i 

 vilken du har ditt välbehag. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du har älskat oss genom din son Jesus Kristus. Vi ber dig, hör våra 

böner och tänd din kärlek i våra hjärtan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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Jesu hjärtas dag - A 
 

Ps 103 (667) 

 
 

 
 

Lova Herren, min själ, * 

allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 

Lova Herren, min själ, * 

och glöm inte vad gott han har gjórt, 

 
han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 

och helar alla dina bríster, 

han som räddar ditt liv från gráven * 

och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 

 

Herren gör rättfärdighetens vérk * 

och skaffar rätt åt alla förtryckta. 

Han visade Mose sina vägar, * 

Israels barn sina gärningar. 

 

Barmhärtig och nådig är Hérren, * 

sen till vrede och rik på kärlek. 

Han handlar inte med oss efter våra synder * 

och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 
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JESU HJÄRTA – B 

 

Hjärtat – är på Bibelns språk – den plats där människans alla 

önskningar, avsikter, känslor föds och är det som uttrycker hennes 

inre väsen. Hjärtat är också den plats där det djupaste mötet med 

Gud äger rum. Idag tillber vi Jesus Kristus för hans hjärtas kärlek, 

det hjärta som var lydig intill döden och som genomborrades av 

soldatens lans och ur vilket Kyrkan har trätt fram. För denna kärlek 

tackar vi idag, vi syndfulla och svaga människor. Låt oss under denna 

heliga Eukaristi ösa ur dess outtömliga rikedom av nåd. 

 

Förbön 

 

Genom Jesus Kristus, vår Herre, som har älskat oss intill slutet, ber vi till 

Gud. 

 

1. Må den heliga kyrkan, som föddes ut Kristi genomborrade sida, 

 utan att förtröttas förkunna för världen det glada budskapet om 

 den kärlek som uppenbarats i Jesu död. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Må alla själasörjare med sin tro och iver visa hans kärlek som har 

 kallat dem till sin heliga tjänst. Vi ber  dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Må Kristus väcka en önskan i de unga att följa honom och viga sig 

 åt förkunnelsen av hans evangelium. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Må Gud ge våra avlidna närmaste och vänner förlåtelse för deras 

 synder och låta dem dela glädjen i sitt rike. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Må vi som är samlade här genomträngas av Kristi kärlek, och 

 besvara den genom kärleks- och barmhärtighetsgärningar.  

 Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige, evige Gud. Du har gett oss din son som ett offer för våra 

synder. Hör våra ödmjuka böner, som vi, fulla av tillit, bär fram inför dig. 

Genom honom, som med dig lever och råder i all evighet. Amen. 
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Jesu hjärtas dag - B 
 

Jes 12 (698) 

 
 
 

Gud är min frälsning, * 

jag är trygg och behöver inte frúkta. 

Herren är min styrka och min lóvsång, * 

han blev min räddning. 

 

Jublande skall ni skall ösa vátten * 

ur frälsningens källor. 

Tacka Herren, åkalla hans namn,  

gör hans gärningar kända bland fólken, * 

förkunna att hans namn är úpphöjt. 

 

Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga tíng, * 

låt dem bli kända över hela jórden. 

Höj jubelrop, ni som bor på Síon, * 

ty väldig är han mitt ibland er, Israels Hélige. 
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JESU HJÄRTA – C 

 

Varje år får vi i liturgin återuppleva frälsningshistorien – den historia 

som handlar om hur Gud söker vägar till människans hjärta. 

Eftersom människan aldrig helt kan till sig Guds mysteriums hela 

verklighet, belyser liturgin olika aspekter av den. Idag stannar vi upp 

inför Jesu heliga hjärtas mysterium – det hjärta, vars brinnande 

kärlek riktas till var och en av oss. Denna kärlek kan förändra vårt liv 

på djupet, om vi bara öppnar oss för dess verkan, om vi bara tar emot 

den, som man tar emot en älskad människas kärlek. 

 

Förbön 

 

Gud är rik på barmhärtighet och därför vågar vi be till honom genom Jesus 

Kristus, vars hjärta är fullt av godhet och kärlek. 

 

1. Att alla som bekänner sig till Kristus, vittnar med sina liv om Guds 

 kärlek till oss människor, ber vi till Herren:   

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Att kyrkans herdar, fyllda av tro, hopp och kärlek, leder 

 människorna till mötet med dig, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Att alla, som har gått vilse i denna värld, återfinner vägen till 

 frälsningens källa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Att de döda för evigt får glädjas åt din närhet och åt 

 uppståndelsen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Att vi, som här blir styrkta av Kristi ord och hans kropp, bemödar 

 oss om att återgälda Guds kärlek till  oss, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du sände Kristus att vara läkare för de sjuka och herde för dem som 

gått vilse. Hör våra böner och visa oss din kärlek. Genom samme Kristus, 

vår Herre. Amen. 
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Jesu hjärtas dag - C 
 

Ps 23 (621) 

 
 
Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET – 2 februari 

 

Ett stort ljus lyste över jorden när Jesus hade fötts i Betlehem. De ljus, 

som vi håller i händerna idag, symboliserar Kristus, världens ljus. 

Fyrtio dagar efter en förstfödds sons födelse, skulle man enligt Mose 

lag frambära barnet inför Herren i templet i Jerusalem. När Maria 

och Josef kommer till templet med Jesusbarnet, går äntligen det 

utvalda folkets hopp i uppfyllelse. Jesus är i sanning ärans konung! 

Men vet människorna om att han kommer? Jesus är ju bestämd till 

att vara till fall eller upprättelse för många. När vi deltar i denna 

Eukaristi, låt oss be Gud, att vi skall kunna känna igen Jesus i 

Skriftens ord och vid brödsbrytelsen. Och att vi liksom hans mor, 

Maria troget skall kunna följa honom, och bära Honom - det sanna 

Ljuset - ut i världens mörker. 

  

Förbön 

 

Vi firar den dag då Maria i trohet mot lagen bar fram Jesus i templet. 

Tillsammans med henne ber vi till vår Fader i himlen. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon blir det ljus som leder  oss på vår 

 världs mörka vägar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För det folk, ur vilket Jesus Kristus har fötts, att det skall erkänna 

 honom som Herre över Israel och ta emot hans ord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För dem som genom prästvigning eller ordenslöften skänker sitt liv 

 åt Gud, att de blir ett tecken på hans närvaro i världen,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För de döende, att Jesu moder Maria, som stod vid sin sons heliga 

 kors, blir ett stöd för dem i deras dödsstund, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss själva, att vi söker efterlikna Kristi moder i hennes tjänande 

 inför Gud, hennes lydnad mot hans ord och hennes ödmjukhet,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, din son är det ljus som lyser i mörkret och vår förespråkare hos dig. 

Hör för hans lidandes förtjänster våra böner och uppfyll våra ödmjuka 

önskningar. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 februari - Herrens frambärande i templet 
 

Ps 24 (623) 

 
 

 
 

 

Höj, ni portar, era húvuden, † 

höj er, ni eviga dörrar, * 

för att ärans konung må träda ín. 

 

Vem är då ärans kónung? † 

Det är Herren, stark och väldig, * 

Herren, väldig i stríd. 

 

Höj, ni portar, era húvuden, † 

höj dem, ni eviga dörrar, * 

för att ärans konung må träda ín. 

 

Vem är då denne ärans kónung? † 

Det är Herren Sébaot, * 

han är ärans kónung. 
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DEN HELIGE JOSEF – 19 mars 

 

Om det skulle finnas någon så skulle det vara den Helige Josef, som 

helhjärtat hade kunnat instämma i följande psaltarvers: ”Kasta din 

börda på Herren, han skall sörja för dig. Aldrig låter han den 

rättfärdige svikta. (Ps 55:23). Rent mänskligt sett skulle Josef ha haft 

all anledning att svikta, men istället överlät han sig själv helt åt Gud. 

Tack vare det har han blivit familjernas och själva Kyrkans 

skyddspatron.  

Låt oss i likhet med den Helige Josef, också överlåta oss själva och 

hela vårt liv åt Gud. 

 

 

Förbön 
 

Låt oss åberopa den helige Josefs förbön, han som var en rättvis och trogen 

tjänare, och be för hela kyrkan. 
 

1. För den heliga kyrkan, att hon med stor omsorg vakar över 

 frälsningens hemlighet, som Kristus har anförtrott åt henne,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

2. För fäder och äkta makar, att de inte bara månar om den materiella 

 välfärden i sina hem utan blir ett trons goda exempel för sina barn, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

3. För dem som har tunga och svåra arbeten, att de  alltid må glädja 

 sig åt en rättvis lön för sin möda, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

4. För våra bröder och systrar, som ärar den helige Josef som sin 

 skyddspatron, att de får del i hans förbön inför Gud,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

5. För oss själva att vi framför allt söker leva efter Guds vilja,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, du ville att den helige Josef skulle bli anförtrodd frälsningens 

hemlighet. Föröka vår tro och skänk oss på hans förbön vad vi här ber om. 

Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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19 mars - Sankt Josef, Jungfru Marias brudgum 
 

Ps 89 (657) 

 

 
Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i évighet * 

och förkunna din trofasthet från släkte till släkte. 

Jag bekänner: Din godhet varar i évighet, * 

din trohet står fast i hímlen. 

 

”Jag har slutit ett förbund med min útvalde, * 

med ed har jag lovat min tjänare Dávid: 

Jag skall befästa din ätt för évigt * 

och låta din tron bestå från släkte till släkte.” 

 

Han skall kalla mig så: Du min fáder, * 

min Gud och min frälsnings klíppa. 

Jag skall bevara min nåd åt honom i évighet, * 

mitt förbund med honom skall stå fást.” 
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MARIE BEBÅDELSE – 25 mars 

 

Guds Son, född av Fadern av all evighet, blev människa, kom till 

världen, för att göra hans vilja. Han hade en jordisk mor, som gav 

honom en kropp, födde honom och fostrade honom. I dag firar vi 

denna stora hemlighet – Guds Sons människoblivande; vi firar Ordet, 

som blev Marias son och på samma gång också Jungfrun, som blev 

Guds moder. Låt deltagande i dagens Eukaristi hjälpa oss att följa 

faderns vilja – i likhet med Jesus Kristus, Guds son och vår broder, 

och hans mor.  

 

Förbön 

 

På Marias, vår Frälsares moders förbön, frambär vi våra böner till Fadern. 

 

1. Gud, vi anbefaller åt dig kyrkan på jorden. Må hon samverka till 

 enandet av hela människosläktet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, vi anbefaller åt dig våra familjer. Låt dem vara de första som 

 förkunnar evangeliet för sina barn. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Gud, vi anbefaller åt dig de unga mödrarna och flickorna. Lär dem 

 älska moderskapet, som är kvinnans höga kallelse, och vårda den 

 gåva som ett nytt liv utgör. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Gud, vi anbefaller åt dig alla sjuka och lidande. Hjälp dem att i 

 livets alla skiften villigt foga sig efter din heliga vilja. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Gud, vi anförtror åt dig oss själva. Skänk oss nåden att troget lyssna 

 till ditt ord. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, kom ihåg din enfödde sons moder, han som blev människa och 

bodde bland oss. Bönhör oss nådigt på hennes förbön. Genom Jesus 

Kristus, vår Herre. Amen. 
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25 mars - Herrens bebådelse 
 

Ps 40 (633) 

 

 
 

Till slaktoffer och matoffer har du inte behag 

– öppna öron har du gívit mig – * 

du begär inte brännoffer och syndoffer. 

Därför säger jag: Se, jag kómmer, * 

i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. 

 

Att göra din vilja, min Gud, är min lúst, * 

och din lag är i mitt hjärta. 

Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet * 

i den stora försámlingen. 

 

Jag sluter inte mina läppar, * 

du, Herre, vét det. 

Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta, * 

jag talar om din trofasta hjälp. 

Jag förtiger inte din nåd och din trófasthet * 

för den stora försámlingen. 
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JOHANNES DÖPAREN – 24 juni 

 

Gud kallar människor och leder dem på sina vägar. Denna kallelse 

visade sig på ett särskilt sätt vid Johannes döparens födelse och under 

hela hans liv.  

Vi är också kallade till att bli Kristi vittnen och för att bereda vägen 

för honom till människornas hjärtan.  

Låt oss lovprisa Gud för att han utvalde Johannes,  

låt oss tacka honom att han också har utvalt oss till att få del i 

frälsningen och till att bli vittnen om hans son. 

 

Förbön 

 

Gud har, alltsedan hans födelse, kallat Johannes Döparen till sin sons 

förelöpare. Vi ber nu till Herren. 

 

1. För den heliga kyrkan, att hon manar till omvändelse och bereder 

 människornas hjärtan på Herrens ankomst, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För den helige Fadern, att hans vishet och kraft visar världen 

 frälsningens väg, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. För barnen som kommer till världen, att de skall få möjlighet att 

 höra frälsningens budskap och ta emot det i tro, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För den unga generationen, att den växer till i Andens kraft och blir 

 beredd att tjäna Gud och mänskligheten, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att vi lever efter vår kallelse och  överallt vittnar om 

 sanningen, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du kallar människor och visar dem din barmhärtighet. Hör våra böner 

och lär i din nåd alla att leva endast för dig. Genom Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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24 juni - Sankt Johannes Döparens födelse 
 

Ps 139 (689) 

 
 
Herre, du utrannsakar mig och känner mig. † 

Vare sig jag sitter eller står vét du det, * 

du förstår mina tankar fjärran ifrån. 

Vare sig jag går eller ligger, útforskar du det, * 

och med alla mina vägar är du förtrógen. 

 

Ty du har skapat mina njúrar, * 

du vävde mig i min moders lív. 

Jag tackar dig för att jag är danad så únderbart, * 

förunderliga är dina verk, det vet min själ. 

 

Benen i min kropp var inte dolda för dig 

när jag bereddes i det fördólda, * 

när jag bildades i jordens djúp. 
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APOSTLARNA PETRUS OCH PAULUS – 29 juni 

 

Idag hedrar vi på ett särskilt sätt de två stora apostlarna: Petrus och 

Paulus. Enligt traditionen – är den 29 juni deras himmelska 

födelsedag, det vill säga den dag då vi firar åminnelsen av deras 

martyrdöd, som de led i Rom under kejsar Nero. Det var olika vägar 

som de ledde dem till Rom. Petri väg började genom ett hårt arbete 

som fiskare i Galiléen tills den dag han fick höra Jesu ord: ” Var inte 

rädd. Från denna stund skall du fånga människor”. Pauli väg började 

som farisé och ett noggrant efterlevande och utforskning av Lagen till 

den dag då han på vägen till Damaskus mötte Kristus och sedan också 

insåg att Jesus är Lagens uppfyllelse. Låt oss tacka Gud i denna 

Eukaristi för deras liv och död, och att han stöder och hjälper oss 

genom deras förtjänster.  

Förbön 

 

Vi ber apostlarna Petrus och Paulus att vara våra förespråkare hos Gud. Vi 

minns idag deras martyrdöd och ber för kyrkan vars grund de utgör. 

 

1. För kyrkan som byggts med apostlarna som grund, att hon alltid må 

 förbli trogen evangeliet, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

2. För vår påve, som i likhet med aposteln Petrus vill ena alla kristna 

 kring ett och samma altarbord. Må hans tro dra människorna till 

 sanningens ljus,  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

3. För alla som är fängslade för Jesu namns skull, att Gud, på kyrkans 

 förbön må öppna deras fängelsers dörrar, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

4. För trogna förkunnare och själasörjare. Må de inte  saknas 

 någonstans, där det finns kristna som törstar  efter Guds ord,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

5. För oss själva, att evangeliets ord och den heliga eukaristin må 

 tränga in i våra hjärtan, så att vi kan förbli Gud trogna under hela 

 vårt liv, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Herre, du helgade redan från början din kyrka genom martyrernas blod. 

Må deras böner och förtjänster beveka dig att höra våra böner. Genom 

Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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24 juni - Sankt Petrus och Sankt Paulus, apostlar 
 

Ps 34 (631) 

 
Jag vill alltid prisa Hérren, * 

hans lov skall ständigt vara i min mún. 

Min själ skall berömma sig av Hérren, * 

de ödmjuka skall höra det och glädja sig. 

 

Lova med mig Hérren, * 

låt oss med varandra upphöja hans námn. 

Jag sökte Herren, och han svárade mig, * 

och räddade mig ur all min förskräckelse. 

 

Se mot honom, ta emot hans ljús, * 

era ansikten behöver inte rodna av blygsel. 

Här är en betryckt som rópade, † 

och Herren hörde honom * 

och räddade honom ur all hans nöd. 

 

Herrens ängel beskyddar dem som frúktar honom, * 

och han befríar dem. 

Smaka och se att Herren är gód. * 

Salig den som tar sin tillflykt till hónom. 
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KRISTI FÖRKLARINGS DAG – 6 augusti 

 

 

Förbön 

 

Vår Herre, Jesus Kristus förvandlades inför sina lärjungar på det heliga 

berget Tabor. Vi ber till honom i tro. 

 

1. För den heliga kyrkan, som kämpar i denna värld,  att hennes nöd 

 förvandlas till glädje, ber vi till Herren: 

  Herre, hör vår bön. 

 

2. För vår påve N. och kyrkans alla biskopar, att de leder Guds folk, 

 stärkta av hoppet om härligheten, ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

3. För det judiska folket, att de får se Guds löften   uppfyllda helt och 

 hållet, ber vi till Herren:   Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla människor av god vilja, att de får leva i Guds ljus,  

 ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

5. För våra avlidna, att de får gå in i Guds glädje,  

  ber vi till Herren:  

  Herre, hör vår bön. 

 

Evige Gud, ge oss en sann och bärande tro, så att vi får ärva det himmelska 

riket. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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6 augusti - Kristi förklarings dag 
 

Ps 97 (664) 

 
 

 
 

 

Herren är nu kónung.* 

Därför må jorden fröjda sig * 

och alla havsländerna glädja sig.  

Han omges av moln och töcken, * 

rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón. 

 

Bergen smälter som vax för Hérren, * 

för hela jordens Hérre. 

Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, * 

och alla folk ser hans ära. 

 

Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, * 

du är högt upphöjd över alla gúdar. 
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JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING TILL HIMLEN 

 – 15 augusti 

 

 „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. 
 

”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. 

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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15 augusti - Jungfru Marias upptagning till himlen 
 

Ps 45 (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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DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE – 14 september 

 

 

Förbön 

 

Vi tillber vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som på korset har återlöst 

oss. Vi säger i tro: 

 

1. Kristus, du som utblottade dig själv, antog en tjänares gestalt och 

blev en av oss, lär din kyrkas lemmar att efterlikna din ödmjukhet. 

Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du som gjorde dig ödmjuk och lydig intill döden, döden på ett kors, 

ge dina tjänare lydnadens och tålamodets ande. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Du som upphöjdes av Gud och fick namnet över alla namn, gör oss 

uthålliga i tron intill vårt sista andetag. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Du för vars namn alla knän skall böja sig, i himlen, på jorden och 

under jorden, utgjut din kärlek över människorna, så att de söker 

freden och förenas i tillbedjan av dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5, Kristus, alla tungor skall en gång bekänna att du är  

Herren, Gud Fadern till ära, ta emot våra hädangångna i den 

oförgängliga saligheten.  

Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, din son har genom sitt lidande på korset, utverkat frälsning för dem 

som lever enligt hans förkunnelse. Tag emot våra böner genom honom, 

Jesus Kristus, vår Herre.  
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14 september - Det heliga korsets upphöjelse 
 

Ps 78 (651) 

 

 
 

För kommande släkten vill vi förkunna Herrens lóv * 

och hans makt och de under han har gjórt. 

När Gud hade slagit dem, sökte de honom * 

och vände genast óm till honom. 

 

De tänkte på att Gud var deras klíppa, * 

att Gud den Högste var deras förlóssare, 

De talade inställsamt för honom med sin mún * 

och hycklade för honom med sin túnga. 

 

Men de höll sig inte till honom av hjärtat, * 

de var inte trogna hans förbúnd. 

Dock, han är barmhärtig, † 

han förlät deras synd * 

och ville inte förinta sitt fólk. 

Därför avvände han ofta sin vréde * 

och lät inte hela sin förtörnelse bryta frám. 
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HELIGA BIRGITTA AV VADSTENA – 7 oktober 

 

 

Förbön 

 

Låt oss tacka Gud som har undervisat sin kyrka genom den heliga Birgittas 

ord och exempel. Vi ber till honom: 

 

1. Helige Fader, du som berett fred åt världen genom den Korsfästes 

 blod, befäst din kyrkas enhet och hängivenhet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Du, som för att bygga upp din kyrka, sände din tjänarinna Birgitta 

 med sanningens och kärlekens ord, tänd en liknande profetisk eld i 

 vår tid. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Ge dem som skall förkunna sanningens ord i vår tid, den vishet som 

 finner vägen till människornas hjärtan. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Skänk uthållighet och kraft åt dem som lider förföljelse för Kristi 

 skull, så att de avlägger ett gott vittnesbörd. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Öppna, genom Kristi död och uppståndelse, himlens port för alla 

 dem som har lämnat denna värld. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Allsmäktige, evige Gud, när du kröner dina helgon visar du oss hela måttet 

på din kärlek. Låt deras förebild och sporra oss och ge oss kraft att gå i 

Jesu fotspår. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 
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7 oktober - S:ta Birgitta 
 

Ps 25 (624) 

 
 
 

Herre, visa mig dina vägar, * 

lär mig dina stígar. 

Led mig i din sanning, och lär mig, * 

ty du är min frälsnings Gúd, 

jag hoppas alltid på díg. 

 

Herren är god och rättfärdig, * 

därför undervisar han syndare om vägen. 

Han leder de ödmjuka rätt, * 

de ödmjuka lär han sin väg. 

 

Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet * 

för dem som håller hans förbund och víttnesbörd. 

De som fruktar Herren blir hans förtrógna, * 

han inviger dem i sitt förbúnd. 
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ALLA HELGONS DAG – 1 november 

 

Alla helgon, som har lämnat jordelivet och uppnått evigt liv och lycka 

och vi, som fortfarande går vår jordiska pilgrimsvandring står 

tillsammans inför Gud för att tillbe honom. Vi är på väg dit, de har 

gått före oss. Vårt hemland är himlen. Vår jordiska boning bryts ned, 

men hos Herren är en evig boning beredd åt oss, ett hus som inte har 

byggts av människohand. Låt oss under denna liturgi be om alla de 

heligas förbön så att vi – som de – skall kunna bli värdiga Guds 

kallelse. 

 

Förbön 

 

Vi ber alla de helgon som står inför Gud och Lammet, om förbön och 

hjälp, när vi nu säger: 

 

1. Herre, oräkneliga skaror frälsta ärar dig. Upplys de vägar där vi 

 alla vandrar, så att också vi i evighet får lovprisa dig. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. Herre, din son visade oss i sin bergspredikan vägen till dig. Må din 

 kyrka vara ett föredöme i kärlek för oss alla. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

3. Herre, din son kallade dem saliga som stiftar fred. Vi ber om fred 

 för nationer som slits sönder av hat och krig. Skänk dem hopp om 

 frihet för dem alla. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. Herre, du lät Jesus uppstå från de döda för vår frälsnings skull. Må 

 genom honom alla avlidna få del i det eviga livet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. Herre, du skänker oss din kärlek. Må vi uppfylla vår kallelse väl och 

 uppnå helighet. Vi ber dig:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, du är vår Fader och väntar på oss i din himmelska boning. Hör våra 

böner och stärk oss på välsignelsernas väg. Genom Kristus, vår Herre. 

Amen. 
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1 november - Alla helgons dag 
 

Ps 24A (622) 

 
 

 

 
Jorden är Herrens och allt som fínns på den, * 

jordens krets och de som bór där. 

Det är han som har grundat den på háven * 

och fäst den över strömmarna. 

 

Vem får gå upp på Herrens bérg, * 

vem får träda in i hans hélgedom? 

Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rént, * 

den som inte bedrar och som inte svär fálskt. 

 

Han skall få välsignelse av Hérren * 

och rättfärdighet av Gud, sin frälsare. 

Detta är det släkte som frågar efter hónom, * 

som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd. 
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ALLA SJÄLARS DAG  

– 2 november 

 

Idag minns vi alla dem som har gått före oss tecknade med trons 

insegel. Vi anbefaller alla våra döda åt Guds barmhärtighet. ”För dem 

som tror på dig blir livet inte utsläckt, blott förvandlat: när denna 

jordiska boning bryts ned, är en evig boning beredd åt oss i 

himmelen.” 

Idag ber vi särskilt innerligt: „Kom ihåg våra avlidna bröder och 

systrar, som insomnat i hoppet om uppståndelsen… Låt dem få träda 

fram inför ditt ansiktes ljus." 

När vi firar Eukaristi, kommer Jesus Kristus själv till oss i korsets och 

Uppståndelsens mysterier, för att dela vår sorg och rädsla inför döden 

och för att stärka vårt hopp. 

Förbön 

 

Kristus är vägen, sanningen och livet. Låt oss därför bära fram våra böner 

till Gud, vår barmhärtige Fader. 
 

1. För alla människor, att de upptänds av längtan efter det eviga livet, 

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För den heliga kyrkan, att hon med sin tro visar människorna vägen 

 till evigheten, ber vi till Herren: Herre, hör vår bön. 

 

3. För de avlidna, för vilka vi firar denna heliga eukaristi, att Gud 

 låter dem dricka ur det eviga livets källa, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För alla kristtrogna själar, att de till fullo kan deltaga i  det 

 himmelska gästabudet,  ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss själva, att Gud stärker oss när vår dödsstund  

 kommer, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 
 

Gud, allt lever för dig. Hör din kyrkas böner och för oss alla till dina 

himmelska boningar. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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2 november - Alla själars dag 
 

Ps 23 (621) 

 
 
Herren är min hérde, * 

ingenting skall fáttas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 

han leder mig till vilans vátten. 

 

Han ger mig ny kraft, 

han leder mig på rätta vägar, * 

sitt namn till ära. 

 

Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 

fruktar jag inget ónt, 

ty du är méd mig, * 

din käpp och stav är min tröst. 

 

Du dukar ett bórd för mig * 

i mina ovänners åsyn, 

du smörjer mitt huvud med ólja * 

och låter min bägare flöda över. 

 

Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag léver, * 

och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG  – 9 november 

 

Idag firar Kyrkan Lateranbasilikans invigningsdag. 

Lateranbasilikan är Påvens biskopskyrka i Rom. 

Genom firandet av denna fest, vill vår moder Kyrkan uttrycka 

enheten kring den helige Fadern och fördjupa medvetenheten om 

den i oss, sina barn. 

Låt oss be under denna Eukaristi att denna enhet alltid skall kunna 

bevaras och stärkas alltmer. 
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9 november - Lateranbasilikans invigninsdag 
 

Ps 46 (637) 

 
 
Gud är vår tillflykt och vår styrka, * 

en hjälp i nöden, väl beprövad. 

Därför skulle vi inte frukta om än jorden skälvde * 

och bergen störtade ner i havets djúp, 

 

om än dess vågor brusade och svállade, * 

så att bergen bävade vid dess úppror. 

Herren Sebaot är méd oss, * 

Jakobs Gud är vår bórg. 

 

En ström går fram 

vars flöden ger glädje åt Guds stád, * 

åt den Högstes heliga bóning. 

Gud bor därinne, den skall inte váckla, * 

Gud hjälper den när morgonen gryr. 

 

Herren Sebaot är méd oss, * 

Jakobs Gud är vår bórg. 

Kom och skåda Herrens vérk: * 

gärningar som väcker häpnad utför han på jórden. 
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IMMACULATA – 8 DECEMBER 

 

Förbön 

 

Låt oss liksom Maria, vår Herre Jesu Kristi moder, med tillit be till vår 

Fader i himlen. 

 

1. För Guds heliga kyrka, att hon växer till i helighet intill den dag 

då hon skall möta sin himmelske brudgum, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

2. För Guds utvalda folk, att det skall tro på Jesus Kristus, född av 

 jungfrun Maria, ber vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

 

3. För alla kvinnor att de svarar på sin kallelse som mor med tro och 

 kärlek, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

4. För de unga flickorna, att de villigt säger ja när Gud kallar dem att 

 viga sina liv åt Jesus, ordenssystrarnas helige Brudgum,  

 ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

5. För oss som samlats här, att vi liksom den nådefulla jungfrun Maria 

 alltid är beredda att säga ja till Guds vilja, ber vi till Herren:  

 Herre, hör vår bön. 

 

Gud, Jesu Moder Maria tog med kärlek emot och förökade din nåd i sitt 

liv. Må hennes förtjänster vara oss till hjälp och må du lyssna till hennes 

förbön för oss alla. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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8 december - Jungfru Marias utkorelse och fulkomliga renhet 
 

Ps 98 (665) 

 

 
 

Sjung en ny sång till Herrens ära, * 

ty han har gjort únder. 

Han har vunnit seger med sin högra hánd * 

och med sin heliga árm. 

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd, * 

uppenbarat sin rättfärdighet inför hedningarnas ögon. 

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hús, * 

alla jordens länder har sett vår Guds frälsning. 

 

Höj jubel till Herren, alla länder, * 

brist ut i glädjerop och lóvsjung. 
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