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28 söndagen 'under året' – år A 
 
Ingångsantifon (Ps 130:3-4) 
 
Om du Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem 
kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse. 

 
Inledning  
 
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, besinningens och glädjens plats. I dag 
inbjuder oss Herren Jesus till gemenskap med honom. 
Han bjuder oss till två bord: Guds ord och Eukaristin. 
Låt oss öppna våra hjärtan för Guds ord och för ett 
innerligt firande av vår frälsnings heliga mysterium.  
 
HERRE – Evige Herde, du stärker ständigt vår svaga 
vilja. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS – världens Frälsare, genom din smärta och 
din död på korset skänker du oss botens nåd. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - Guds lamm, du blev dödad för våra synders 
skull, men lever för evigt i Faderns härlighet. Herre, 
förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 
Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi 
alltid är beredda att göra det goda. Genom din Son … 
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Första läsningen - Jes 25:6-9 (Herren Sebaot skall på 
detta berg hålla gästabud för alla folk) 
 

Läsning ur profeten Jesajas bok. 
Herren Sebaot skall på detta berg 
hålla gästabud för alla folk, 
ett gästabud med feta rätter och starkt vin, 
med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin. 
På detta berg skall han utplåna 
den slöja som höljer alla folk, 
det dok som skyler alla folkslag. 
Han skall utplåna döden för alltid. 
Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder 
och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. 
Herren har talat. 
Den dagen skall man säga: 
Se, detta är vår Gud, den räddare vi hoppades på. 
Detta är Herren som vi hoppades på, 
låt oss jubla av glädje, 
han kom till vår räddning. 
Herren håller sin hand över detta berg. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 23 
 

R: Herrens hus skall vara mitt hem för evigt. (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. 



1335 
 

 

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. 

 
Andra läsningen - Fil 4:12-14, 19-20 (Allt förmår jag 
genom honom som ger mig kraft) 
 
Läsning ur Paulus brev till filipperna. 
Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har 
verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att 
hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår 
jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha 
tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Min Gud 
skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla 
era behov. Härligheten tillhör vår Gud och fader i 
evigheters evighet, amen. 
Så lyder Herrens ord. 
 

Halleluja  
 
Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så 
att vi ser viket hopp han har kallat oss till. 
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Evangelium - Matt 22:1-14 (Liknelsen om 
bröllopsfesten) 
 
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och 
fariseerna i liknelser: »Med himmelriket är det som när 
en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina 
tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de 
ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och 
lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för 
måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt 
är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte 
om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina 
affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och 
slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut 
sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner 
deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är 
ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 
Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser 
till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och 
samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och 
bröllopssalen fylldes med gäster. 
När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han 
en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: 
’Min vän, hur kan du vara här utan att ha 
bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då 
sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och 
fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall 
man gråta och skära tänder.’ Många är bjudna, men få 
är utvalda.« Så lyder Herrens evangelium. 
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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. 

 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, i tro bär vi fram vår bön och vår gåva. Låt vår 
gudstjänst här på jorden leda oss in i himlens härlighet. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation IV 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 sin födelse bland människor har han låtit oss 
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från 
våra synder genom sin uppståndelse från döden har han 
givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin 
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
sjunga den eviga lovsången till din ära: 

 
Kommunionantifon (Ps 34:11) 
 
Unga lejon lider nöd och hungrar, men de som söker 
Herren lider inte brist på något gott. 

 
Bön efter kommunionen  
 
Härlighetens Gud, vi ber dig ödmjukt: låt Kristi kropp 
och blod, som här har mättat oss, ge oss del av hans 
gudomliga natur. Genom honom, Jesus Kristus, vår 
Herre. 

 


