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2 november - Alla Själars Dag – år A 
 

Ingångsantifon (1 Thess 4:14; 1 Kor 15:22) 
 

Liksom Jesus har dött och uppstått, så skall också Gud 
genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med 
honom. Och liksom alla dör genom Adam, så skall 
också alla få nytt liv genom Kristus. 

 

Inledning  
 

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.  
 
HERRE – då du var i världen delade du människans 
öde i lidande och död, för att därigenom frälsa oss. 
Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du uppstod från de döda för vår frälsning 
skull. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du kommer åter, för att döma levande och 
döda. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Herre, lyssna till våra böner och ge oss, i tron på Jesu 
uppståndelse från de döda, förvissning om att våra 
bröder, dina tjänare, skall uppväckas till samma eviga 
liv. Genom honom, Jesus Kristus … 
 

Första läsningen - Klag 3:17-26 (Herrens nåd tar inte 
slut) 
 

Läsning ur Klagovisorna. 
Du tog bort allt gott ur mitt liv, 
jag glömde vad lycka var. 
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer, 
jag hoppas inte längre på Herren. 
Tanken på min nöd och hemlöshet 
är malört och gift. 
Den lämnar mig inte, 
och jag är betryckt. 
Detta går mig till sinnes, 
därför våndas jag. 
Men Herrens nåd tar inte slut, 
hans barmhärtighet upphör aldrig. 
Varje morgon är den ny — 
stor är din trofasthet. 
Min andel är Herren, det vet jag, 
därför hoppas jag på honom. 
Herren är god mot den som kommer till honom, 
mot den som sätter sin lit till honom. 
Det är gott att hoppas i stillhet 
på hjälp från Herren. 
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm Ps 23 
 
R: Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. (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. 

 
Andra läsningen - Rom 8:14-23 (Vi ropar i vår väntan) 
 

Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har 
inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste 
leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners 
rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv 
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vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds 
barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds 
arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans 
lidande för att också få dela hans härlighet. 
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting 
betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och 
bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner 
skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens 
välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som 
vållade det, men med hopp om att också skapelsen 
skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå 
den frihet som Guds barn får när de förhärligas. 
Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i 
födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden 
som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att 
Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja  
 

Alla som ser Sonen och tror på honom  
skall ha evigt liv, säger Herren. 

 
Evangelium - Joh 6:37-40 (Jag skall inte låta någon gå 
förlorad av dem som min Fader har gett mig) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Alla som Fadern 
ger mig skall komma till mig, och den som kommer 
till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit 
ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för 
att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans 
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vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå 
förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem 
uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: 
att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt 
liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
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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Bön över offergåvorna  
 

Herre, se i nåd till denna gåva, och upptag dina avlidna 
tjänare till härligheten hos din Son, vars stora kärleks 
sakrament förenar oss nu och för evigt. Genom honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 
 

Prefation I för avlidna 
 

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. 
I honom strålar hoppet om uppståndelsen fram; vi som 
vet att vi en gång måste dö blir tröstade med löftet om 
det eviga livet.  
För dem som tror på dig blir livet inte utsläckt, blott 
förvandlat: 
när denna vår jordiska boning bryts ned, är en evig 
boning beredd åt oss i himmelen. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
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Kommunionantifon (Joh 11:25-26) 
 

Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren. Den som 
tror på mig skall leva om han än dör, och den som 
lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. 

 
Bön efter kommunionen  

Herre, vi har firat påskens sakrament för dina avlidna 
tjänare. Ta emot dem i ljusets och fridens boningar hos 
dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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