
1475 
 

 

19 mars - Sankt Josef, Jungfru Marias brudgum 
 
Ingångsantifon (jfr Luk 12:42) 
 
Han är den trogne och kloke tjänaren som Herren satte 
över sin familj. 
 
Kollektbön 
 
Allsmäktige, evige Gud, under den helige Josefs trogna 
vård lät du frälsningens mysterier ta sin början på vår 
jord. Hör hans bön och hjälp din kyrka att alltid troget 
tjäna detta verk, till dess det en gång fullbordas. Genom 
din Son ... 
 
 
Första läsningen - 2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16 (Guds 
löften till David)  

Läsning ur andra Samuels bok. 
Herrens ord kom till Natan. Han sade: »Gå och säg till 
min tjänare David: Så säger Herren: När din tid är ute 
och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja 
den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa 
hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt 
namn, och jag skall befästa hans kungatron för evig 
tid. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min 
son. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig 
till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid.«  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 89:2-5, 27, 29  
 
R:    Hans ätt skall bestå i evighet. (657)  

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i évighet * 
och förkunna din trofasthet från släkte till släkte. 
Jag bekänner: Din godhet varar i évighet, * 
din trohet står fast i hímlen. 
 
”Jag har slutit ett förbund med min útvalde, * 
med ed har jag lovat min tjänare Dávid: 
Jag skall befästa din ätt för évigt * 
och låta din tron bestå från släkte till släkte.” 
 
Han skall kalla mig så: Du min fáder, * 
min Gud och min frälsnings klíppa. 
Jag skall bevara min nåd åt honom i évighet, * 
mitt förbund med honom skall stå fást.”  
 
 

Andra läsningen - Rom 4:13, 16-18, 22 (Löftet till 
Abraham)  
 

Läsning ur andra Pulus brev till romarna. 
Det var inte genom lagen som Abraham eller hans 
efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom 
den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron 
grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för 
alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller 
sig till lagen utan också för dem som har tro som 
Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag 
har gjort dig till far till många folk, och han är det 
inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv 
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och talar om det som ännu inte finns som om det redan 
fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid 
hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många 
folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. 
Därför räknades han som rättfärdig.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Lovsång 
 

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, 
för att de som tror på honom skall ha evigt liv.  
 

Evangelium - Matt 1:16, 18-21, 24a (Josefs be bådelse)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes 
Jesus som kallas Kristus. 
Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, 
Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de 
hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var 
havande genom helig ande. Hennes man Josef, som 
var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, 
tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han 
hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens 
ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids 
son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty 
barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon 
skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, 
ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« När 
Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade 
befallt.  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön 

Låt oss åberopa den helige Josefs förbön, han som var 
en rättvis och trogen tjänare, och be för hela kyrkan.  
 

1. För den heliga kyrkan, att hon med stor omsorg 
vakar över frälsningens hemlighet, som Kristus har 
anförtrott åt henne, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För fäder och äkta makar, att de inte bara månar om 
den materiella välfärden i sina hem utan blir ett trons 
goda exempel för sina barn, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som har tunga och svåra arbeten, att de 
alltid må glädja sig åt en rättvis lön för sin möda, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För våra bröder och systrar, som ärar den helige 
Josef som sin skyddspatron, att de får del i hans förbön 
inför Gud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva att vi framför allt söker leva efter 
Guds vilja, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 

Gud, du ville att den helige Josef skulle bli anförtrodd 
frälsningens hemlighet. Föröka vår tro och skänk oss 
på hans förbön vad vi här ber om. Genom Kristus, vår 
Herre. Amen. 

 

Bön över offergåvorna  
 

Låt oss, Herre, med rent hjärta göra tjänst vid ditt 
altare, på samma sätt som den helige Josef med kärlek 
och ömhet fick tjäna din ende Son, född av jungfrun 
Maria, Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation om den helige Josef  
 

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, och att vi prisar dig, 
allsmäktige, avige Gud, då vi nu firar den helige Josef. 
Han var den kloke och trogne tjänare som fick bli den 
heliga Jungfruns, Herrens moders, brudgum. 
Honom satte du att vaka över din familj och att i en 
faders ställe vårda sig om din Son, som blivit 
människa genom den helige Ande: Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom Kristus prisar änglarna din härlighet, himlarnas 
alla makter bävar inför dig, och keruber och serafer 
jublar till din ära 
Låt även oss få stämma in i deras lovsång och prisa 
ditt namn utan ände: 

 

Kommunionantifon (Matt 25:21) 
 

Du är en god och trogen tjänare.  
Gå in till glädjen hos din herre. 

 

Bön efter kommunionen 
 

Herre, vid ditt bord har du mättat din familj, som i 
glädje firat den helige Josefs högtid. Låt oss alltid leva 
under ditt beskydd, och bevara, du Gode, dina gåvor i 
oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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