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1 november - Alla Helgons Dag 
Ingångsantifon  
 

Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons 
högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till 
himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. 
 

Inledning  
 
Alla helgon, som har lämnat jordelivet och uppnått 
evigt liv och lycka och vi, som fortfarande går vår 
jordiska pilgrimsvandring står tillsammans inför Gud 
för att tillbe honom. Vi är på väg dit, de har gått före 
oss. Vårt hemland är himlen. Vår jordiska boning bryts 
ned, men hos Herren är en evig boning beredd åt oss, 
ett hus som inte har byggts av människohand. Låt oss 
under denna liturgi be om alla de heligas förbön så att 
vi - som de - skall kunna bli värdiga Guds kallelse.  
HERRE - du kom till denna värld, för att kalla alla 
människor till din helighet. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du dog på korset och uppstod från de 
döda, för att vi skulle ha liv. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du är alla de heligas krona och eviga 
belöning. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, du lä ter oss i dag visa vår 
vördnad för alla dina helgon. Låt oss känna stödet från 
dessa förebedjare som ingen kan räkna, och visa oss 
för deras skull din gränslösa barmhärtighet. Genom din 
Son... 
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Första läsningen - Upp 7:2-4, 9-14 (Det är de som 
kommer ur det stora lidandet)  
 

Läsning ur Uppenbarels boken. 
Jag, Johannes, såg en annan ängel stiga upp från öster 
med den levande Gudens sigill, och han ropade med 
hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att 
skada jorden och havet: »Skada inte jorden eller havet 
eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med 
sigill på deras pannor.« Och jag fick höra antalet av 
dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra 
tusen var märkta, och de kom från alla Israels 
stammar.  
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. 
De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder 
med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög 
röst: »Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på 
tronen, och hos Lammet.«  
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och 
de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten 
inför tronen och tillbad Gud och sade: »Amen. 
Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, 
äran och makten och kraften tillhör vår Gud i 
evigheters evighet, amen.«  
Och en av de äldste sade till mig: »Dessa som är 
klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer 
de?« Jag svarade: »Du vet det, herre.« Han sade till 
mig: »Det är de som kommer ur det stora lidandet. De 
har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i 
Lammets blod.«  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 24:1-6  
 
R:    Detta är det släkte som söker ditt ansikte,  

o Herre (622) 
 

Jorden är Herrens och allt som fínns på den, * 
jordens krets och de som bór där. 
Det är han som har grundat den på háven * 
och fäst den över strömmarna. 
 
Vem får gå upp på Herrens bérg, * 
vem får träda in i hans hélgedom? 
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är 
rént, * 
den som inte bedrar och som inte svär fálskt. 
 
Han skall få välsignelse av Hérren * 
och rättfärdighet av Gud, sin frälsare. 
Detta är det släkte som frågar efter hónom, * 
som söker ditt ansikte, du Jakobs Gúd.  
 
 

Andra läsningen - 1 Joh 3:1-3 (Vi kallas och är Guds 
barn)  
 

Läsning ur Johannes första brev. 
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta 
Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför 
att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är 
vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart 
vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han 
uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får 
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vi se honom sådan han är. Var och en som har detta 
hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall 
skänka er vila, säger Herren.  
 

Evangelium - Matt 5:l-12a (Saligprisningarna)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han 
upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar 
kom fram till honom. Han började undervisa dem och 
sade:  
»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör 
himmelriket.  
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.  
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.  
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, 
de skall bli mättade.  
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.  
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.  
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.  
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem 
tillhör himmelriket.  
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på 
allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er 
lön blir stor i himlen.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

Vi ber alla de helgon som står inför Gud och Lammet, 
om förbön och hjälp, när vi nu säger:  
 
1. Herre, oräkneliga skaror frälsta ärar dig. Upplys de 
vägar där vi alla vandrar, så att också vi i evighet får 
lovprisa dig. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, din son visade oss i sin bergspredikan vägen 
till dig. Må din kyrka vara ett föredöme i kärlek för oss 
alla. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, din son kallade dem saliga som stiftar fred. 
Vi ber om fred för nationer som slits sönder av hat och 
krig. Skänk dem hopp om frihet för dem alla. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, du lät Jesus uppstå från de döda för vår 
frälsnings skull. Må genom honom alla avlidna få del i 
det eviga livet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, du skänker oss din kärlek. Må vi uppfylla vår 
kallelse väl och uppnå helighet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du är vår Fader och väntar på oss i din 
himmelska boning. Hör våra böner och stärk oss på 
välsignelsernas väg. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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Bön över offergåvorna  
 

Himmelske Fader, ta nådigt emot vårt offer till alla 
dina helgons ära, och låt dem, som redan nått den 
eviga tryggheten inför ditt ansikte, visa sin omsorg om 
oss, som ännu är på väg. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
 

Prefation om det himmelska Jerusalem, vår moder 
 

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, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
I dag får vi lyfta blicken till din himmelska stad, vår 
moder Jerusalem, där våra bröder, som gått före oss, 
församlats till en skara som ingen kan räkna, en 
festförsamling som lovar dig i all evighet. 
Som pilgrimer vandrar vi i tron mot detta mål och 
gläder oss här på jorden i gemenskapen med din kyrka 
i himmelen, med dem som redan blivit krönta och har 
sitt namn i livets bok, de som nu är stöd och föredöme 
för oss i alla faror som möter på vår väg. 
Därför prisar vi dig tillsammans med dem, med alla 
änglar sjunger vi den nya sången och höjer 
jubelhymnen till din ära: 
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Kommunionantifon (Matt 5:8-10) 
 

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de som 
håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som 
förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör 
himmelriket. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Gud, vi tillber dig, du den Helige i alla dina heliga, och 
vi ber om din nåd: gör oss fullkomliga i kärleken, och 
låt oss en gång bryta upp från denna måltid under 
jordevandringen till det stora gästabudet i vårt 
hemland. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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