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13 söndagen 'under året' - år B 
 

Ingångsantifon (Ps 47:2) 
 

Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med 
fröjderop! 
 

Inledning  
 

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.  
 
HERRE - du som var rik, blev fattig för vår skull, för 
att genom din fattigdom göra oss rika. Herre, förbarma 
dig. 
KRISTUS - du kom, för att besegra döden, och 
upplysa vårt liv genom ljuset från ditt evangelium. 
Kristus, förbarma dig. 
KRISTUS - du kommer ständigt till oss, för att rädda 
oss och ge oss liv. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets 
barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss 
nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande 
ljus. Genom din Son... 



1040 
 

 

Första läsningen - Vish 1:13-15; 2:23-24 (Genom 
djävulens avund kom döden in i världen)  
 

Läsning ur Vishetens bok.. 
Det är inte Gud som har gjort döden, 
han gläder sig inte åt att liv släcks. 
Nej, till att leva skapade han allt, 
och i allt som blir till i världen bor hälsa. 
Där finns inget gift som dräper, 
och döden har inte sin kungaborg på jorden. 
Rättfärdigheten är odödlig. 
Gud skapade människan till odödlighet 
och gjorde henne till en avbild av sitt eget väsen, 
men genom djävulens avund kom döden in i världen, 
och de som är hans egendom får erfara den.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Ps 30:2, 4-6, ll-12a, 13b  
 
R:    Jag vill lovsjunga dig, o Herre,  

ty du drog mig upp ur djupet. (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. 
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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.  
 

Andra läsningen - 2 Kor 8:7, 9, 13-15 (Ert överflöd 
skall avhjälpa deras brist)  
 

Läsning Paulus andra brev till korinthierna. 
Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, 
hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos 
er, se till att ni också ger överflödande prov på denna 
nådegåva, frikostighetens gåva. Ni känner vår herre 
Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för 
er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. 
Meningen är inte att andra skall få det bättre och ni få 
det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert 
överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång 
deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det 
jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick 
inte för mycket, han med litet fick inte för litet.  
Så lyder Herrens ord.  
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Halleluja 
 

Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och 
dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom 
evangeliet.  
 

Evangelium - Mark 5:21-43 (Jesus väcker upp Jairos 
dotter)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden, när Jesus hade farit tillbaka till andra 
sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. 
Medan han var där vid sjön kom det dit en 
synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg 
Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: 
»Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina 
händer på henne, så att hon räddas till livet.« Och 
Jesus gick med honom. 
Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. 
Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv 
år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå 
mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men 
ingenting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. 
Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu 
kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, 
för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans 
kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade 
blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad 
från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut 
kraft från honom vände han sig om i hopen och 
frågade: »Vem rörde vid mina kläder?« Lärjungarna 
sade: »Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar 
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du vem som har rört vid dig!« Han såg sig omkring 
efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste 
vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande 
fram och föll ner för honom och talade om hur det var. 
Han sade till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. 
Gå i frid. Du är botad från ditt onda.« 
Medan han ännu talade kom det bud till 
synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är 
död. Du skall inte besvära Mästaren längre.« Men 
Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: 
»Var inte rädd, tro bara.« Sedan lät han ingen mer än 
Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, 
och de gick hem till föreståndaren. Där såg han 
upprörda människor som grät och klagade högt. Han 
gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? 
Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt 
honom. Men han körde ut allesammans och tog med 
sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in 
där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: »Talita 
koum!« (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig 
upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, 
hon var tolv år gammal. De blev utom sig av 
förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta 
vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge 
flickan något att äta.  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

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.  
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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. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Gud, din nåd förutan bär sakramenten ingen frukt i 
oss. Låt vår tjänst vid detta altare göra oss beredda att 
ta emot allt vad du här vill skänka oss genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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Prefation V för söndagar "under året" 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty du har skapat hela världen och givit oss tid och rum 
att leva i.  
Människan har du gjort till din avbild och lagt din 
skapelse i hennes händer. 
Du har bestämt oss till att råda över jorden och till att 
tjäna dig, vår Herre och Skapare, och förkunna allt vad 
du har gjort genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Därför sjunger vi ditt lov med alla himmelens makter, 
vi jublar med keruber och serafer och med alla dina 
heliga, vi prisar ditt heliga namn och förkunnar utan 
ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 103:1) 
 

Lova Herren, min själ! Allt det i mig är, prisa hans 
heliga namn. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt offret som vi burit fram och tagit emot ge 
kraft åt vårt andliga liv, så att vi förblir i din kärlek och 
bär den frukt som består. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
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