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25 söndagen 'under året' - år A 
 
Ingångsantifon  
 

Jag är folkets frälsning, säger Herren. Jag skall 
bönhöra dem och rädda dem, ur vilken fara de än ropar 
till mig, och jag skall vara deras Gud för evigt. 
 

Inledning  
 

Ingenting är omöjligt för Gud. Hans ord är levande och 
verksamt i alla tider. Vår frälsning förverkligas i varje 
ögonblick av frälsningshistorien, som går mot sitt slut. 
När vi nu firar Eukaristin, är nådens tid nära. Låt oss 
öppna våra hjärtan för att kunna ta emot Guds gåvor.  
 
HERRE - du kallar ständigt arbetare till din vingård. 
Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - genom din död bringar du oss ett nytt liv. 
Kristus, förbarma dig. 
HERRE - i din godhet förlåter du oss våra synder. 
Herre, förbarma dig. 
 
 

Kollektbön  
 

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken 
till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till 
det eviga livet. Genom din Son... 
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Första läsningen - Jes 55:6-9 (Sök Herren medan han 
låter sig finnas)  
 

Läsning ur profeten Jesajas bok.  
Sök Herren medan han låter sig finnas, 
åkalla honom medan han är nära. 
Må den gudlöse överge sin väg, 
den ondskefulle sina planer. 
Må han vända om till Herren, 
så skall han förbarma sig över honom, 
vända om till vår Gud, 
som alltid vill förlåta. 
Mina planer är inte era planer 
och era vägar inte mina vägar, 
säger Herren. 
Liksom himlen är högt över jorden, 
så är mina vägar högt över era vägar, 
mina planer högt över era planer.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 145:2-3, 8-9, 17-18  
 
R:  Herren är nära alla dem som ropar till honom. (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. 
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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.  

 
Andra läsningen - Fil l:20c-24, 27a (För mig är livet 
Kristus)  
 

Läsning ur Paulus brev till filipinerna. 
Jag väntar och hoppas att jag alltid öppet skall våga 
lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall 
leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en 
vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger 
mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte 
vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar 
efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju 
det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag 
lever kvar här. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt 
Kristi evangelium.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja 
 

Herre, öppna våra hjärtan,  
så att vi lyssnar till Jesu Kristi ord. 

 
Evangelium Matt 20:1-16 (Arbetarna i vingården)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för 
sina lärjungar: »Med himmelriket är det som när en 
jordägare vid dagens början gick ut för att leja 
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arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem 
om en dagspenning på en denar och sände i väg dem 
till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och 
fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem 
sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall 
ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick 
han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde 
likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när 
han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni 
här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför 
att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till 
vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens 
ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och 
ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och 
sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte 
timmen kom fram och fick en denar var. När sedan 
de första steg fram trodde de att de skulle få mer, 
men fick var sin denar de också. Då protesterade de 
och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara 
hållit på en timme, och du jämställer dem med oss 
som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till 
en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi 
kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, 
och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du 
fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det 
som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är 
god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.« 
Så lyder Herrens evangelium. 
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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. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Ta emot oss, Herre, ta emot våra gåvor, och låt oss i 
sakramentet smaka det himmelska mysterium som vår 
mun bekänner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation I 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 tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom påskens mysterium har han i ofattbar kärlek 
befriat oss från syndens och dödens ok,  
han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och 
präster, till sitt heliga folk. 
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över 
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt 
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i 
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 119:4-5) 
 

Du har givit dina befallningar, för att de skall hållas. O 
att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar! 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, ständigt får vi kraft i dina sakrament. Var oss 
nära med din hjälp, så att det brutna brödet, Kristi 
kropp, gör oss fria att leva för honom, din Son, Jesus 
Kristus, vår Herre. 


