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Jesu Hjärtas Dag - år A 
 

Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 
 

Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han 
vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i 
hungerns tid. 
 

Inledning  
 

Dagens högtid är liksom ett komplement till 
Långfredagens liturgi. Vi vördar Jesu heliga hjärta, 
som var lydig ända till döden, och som blev 
genomborrad av soldatens lans, hjärtat, ur vilket 
kyrkan föddes - tecknet och verktyget för den intima 
enheten mellan Gud och människan. Vi tackar Gud för 
hans oändliga kärlek som uppenbarades i hans Sons 
offer. Denna kärlek omfamnar oss alldeles särskilt när 
vi firar Eukaristin till minnet av Kristi enda offer.  
 
HERRE - för de ödmjuka och fattiga har du avslöjat 
Faderns oändliga kärlek. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du lydde Fadern ända till döden, döden på 
ett kors. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du skall komma åter i härlighet, för att döma 
oss med kärlek. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige Gud, i Jesu öppnade hjärta finner vi din 
kärleks alla skatter. Låt oss vid denna nådens källa ta 
emot hela din himmelska välsignelse. Genom honom, 
Jesus Kristus... 
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Första läsningen - 5 Mos 7:6-11 (Herren fäste sig vid 
er och utvalde er) 
 
Läsning ur femte Moseboken. 
Mose sade till folket: Du är ett folk som är helgat åt 
Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att 
vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på 
jorden.  
Det var inte för att ni är ett större folk än andra som 
Herren fäste sig vid er och utvalde er — ni är ju det 
minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville 
hålla sin ed till era fäder, och därför förde han er med 
stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, 
den egyptiske kungens, våld. Du skall veta att det är 
Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som 
håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot 
dem som älskar honom och håller hans bud. Men han 
vedergäller omedelbart dem som försmår honom och 
tvekar inte att förinta den som gör det; han vedergäller 
honom omedelbart. Därför skall du troget följa den lag, 
de stadgar och föreskrifter som jag i dag ger dig. 
Så lyder Herrens ord.   
 
Responsoriepsalm Ps 103:1-4, 6-8, 10 
 
R.   Barmhärtig och nådig är Herren. (667) 
 

Lova Herren, min själ, *  
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.  
Lova Herren, min själ, *  
och glöm inte vad gott han har gjórt,  
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han som förlåter dig alla dina míssgärningar *  
och helar alla dina bríster,  
han som räddar ditt liv från gráven *  
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,  
 
Herren gör rättfärdighetens vérk *  
och skaffar rätt åt alla förtryckta.  
Han visade Mose sina vägar, *  
Israels barn sina gärningar.  
 
Barmhärtig och nådig är Hérren, *  
sen till vrede och rik på kärlek.  
Han handlar inte med oss efter våra synder *  
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar.  

 
 

Andra läsningen - 1 Joh 4:7-16 (Låt oss älska 
varandra) 
 

Läsning ur Johannes första brev. 
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer 
från Gud, och den som älskar är född av Gud och 
känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, 
eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek 
hos oss: han sände sin ende son till  
världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är 
kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har 
älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för 
våra synder.  
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi 
älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om 
vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek 
har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och 
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därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har 
sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att 
rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds 
son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt 
känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.  
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i 
Gud och Gud i honom.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja Matt 11:29ab  
 
Ta på er mitt ok och lär av mig  
som har ett milt och ödmjukt hjärta 
 
Evangelium - Matt 11:25-30 (Kom till mig, alla ni som 
är tyngda av bördor) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, 
himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för 
de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är 
som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min 
fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom 
Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den 
som Sonen vill uppenbara honom för.  
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall 
skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som 
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila 
för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.« 
Så lyder Herrens evangelium. 
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Förbön  
Med stor tro och tillit bär vi fram våra böner till 
Fadern i himlen genom Jesus Kristus, som har ett milt 
och ödmjukt hjärta.  
 

1. Låt kyrkan bli allt heligare, genom din son Jesus, 
som är ett levande tempel. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Helga vår påve, biskoparna prästerna och 
diakonerna, genom Jesus, vars hjärta blev genomborrat 
av en soldats lans. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Drag till dig alla dem som på grund av sina synder 
vandrar långt ifrån dig, genom Jesus, som är 
förlåtelsen för våra synder. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Skänk uppståndelsens nåd åt de avlidna, som 
somnat in i frid, genom Jesus som för vår skull var 
lydig intill döden. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Gör oss brinnande och uthålliga lyssnare av ditt ord, 
genom Jesus, i vilken du har ditt välbehag. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du har älskat oss genom din son Jesus Kristus. 
Vi ber dig, hör våra böner och tänd din kärlek i våra 
hjärtan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Vi ber dig, Herre, för Jesu Kristi skull, vars hjärta 
brinner av en outsäglig kärlek: låt vårt offer bli dig till 
behag och till försoning för vår synd. Genom honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation om Kristi oändliga kärlek 
 

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. 
Ty i oändlig kärlek utgav han sig själv för oss och blev 
upphöjd på korset. 
Ur hans öppnade sida flöt blod och vatten, ur hans 
sargade hjärta föddes kyrkans sakrament. Så ville han 
draga alla till sig och låta oss ösa med glädje ur 
frälsningens källor. 
Därför lovar vi dig med alla änglar, med hela den 
himmelska härskaran tillber vi ditt namn, prisar dig 
och sjunger till din ära: 
 

Kommunionantifon (Joh 7:37-38) 
 

Herren säger: Om någon är törstig, så kom till mig och 
drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta 
strömmar av levande vatten. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt detta kärlekens sakrament värma våra 
hjärtan, så att vi blir Kristi sanna vänner och kan känna 
igen honom i våra bröder. Han som lever och råder i 
evighet. 


