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21 söndagen ‘under året’– år A  
 

Ingångsantifon (jfr Ps 86:1-3)  
 

Herre, böj ditt öra till mig och svara mig, ty jag är 
betryckt och fattig. Du min Gud, fräls din tjänare, som 
förtröstar på dig. Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen 
ropar jag till dig.  
 
Inledning 
 

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.  
 
HERRE – du har blivit utsedd till att vara kyrkans liv, 
hon som är frälsningens sakrament i världen. Herre, 
förbarma dig.  
KRISTUS – du förlåter våra synder och kallar oss 
ständigt till bot. Kristus, förbarma dig.  
HERRE – du är vår glädje och vår belöning. Herre, 
förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Gud, din gåva är det att kyrkans mänga lemmar strävar 
efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så 
att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den 
sanna glädjen finns. Genom din Son ... 
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Första läsningen - Jes 22:19-23 (I hans vård skall jag 
lämna nyckeln till Davids kungahus)  
 

Läsning ur profeten Jesajas bok.  
Så säger Herren Gud Sebaot till Shevna, kungens 
minister: 
Jag skall beröva dig ditt ämbete, 
störta dig från din ställning. 
Den dagen skall jag kalla på min tjänare, 
på Eljakim, Hilkias son. 
Jag skall klä honom i din dräkt, 
spänna om honom ditt bälte 
och ge honom den makt som du har nu. 
Han skall bli en fader 
för Jerusalems invånare och Judas folk. 
I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids 
kungahus. 
Där han öppnar skall ingen stänga, 
där han stänger skall ingen öppna. 
Jag skall driva in honom som en spik 
som sitter stadigt på sin plats, 
och hans ämbetes tyngd 
skall sprida glans över hans släkt.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 138:1-3,6,8bc  
 

R:   Evigt varar din nåd.   (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. 
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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!  

 
Andra läsningen - Rom 11:33-36 (O vilket djup av 
rikedom)  
 

Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! 
Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans 
vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara 
hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han 
måste återgälda? Ty av honom och genom honom och 
till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, 
amen.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja 
 

Du är Petrus, och pä den klippan skall jag bygga min 
kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över 
den. 
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Evangelium - Matt 16:13-20 (Du är Petrus. Jag skall 
ge dig nycklarna till himmelriket)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi 
frågade han sina lärjungar: »Vem säger människorna 
att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger 
Johannes döparen, men andra säger Elia och andra 
Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, frågade han, 
»vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: «Du 
är Messias, den levande Gudens son.« Då sade Jesus 
till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av 
kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min 
fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, 
Klippan, och på den klippan skall jag bygga min 
kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över 
den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt 
du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt 
du löser på jorden skall vara löst i himlen.« Sedan 
förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han 
var Messias.  
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
 
 
 
Förbön 
 

Genom Kristus som är kyrkans hörnsten och huvud, 
frambär vi våra böner till Gud vår Fader.  
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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. 

 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, genom Kristi enda offer har du för alltid gjort 
oss till ditt folk och dina barn. Skänk oss också 
enhetens och fridens gäva. 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 104:13-15)  
 

Jorden mättas av den frukt du skapar. Du frambringar 
bröd ur jorden och vin som gläder människans hjärta.  

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, i Kristi kropp och blod helar du oss och läker 
våra sår. Låt oss växa under din vård till människor 
som i allt behagar dig. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 


