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Heliga Trefaldighets dag - år B 
 
Ingångsantifon  
 

Välsignad vare Gud: Fadern och den enfödde Sonen 
och den helige Ande. Ty han har visat barmhärtighet 
mot oss. 
 

Inledning  
 

Varje firande av Eukaristin börjar med korstecknet i 
Faderns och Sonens och den helige Andes namn - i 
den heliga och odelbara Treenighetens namn. Idag, på 
den Heliga Trefaldighetens högtid borde vi vara extra 
uppmärksamma på detta var gång vi gör korstecknet. 
Gud, outgrundlig i sina vägar och ofattbar i sitt inre 
livsmysterium, uppenbarar sig själv för oss i Honom, 
som har sänts till världen: Faderns enfödde son - Jesus 
Kristus. Den Helige Ande, den tredje personen i den 
heliga Treenigheten, är det eviga kärleksbandet mellan 
Fadern och Sonen. Så länge vi lever här i tiden kan vi 
aldrig till fullo förstå den heliga Treenighetens 
mysterium. Men när vi en gång efter jordevandringen 
kommer till andra sidan, kommer vi att kunna se Gud 
sådan Han är, ansikte mot ansikte. Vi har blivit 
skapade enbart för detta, att en gång kunna ha del i 
Guds eget liv. Oroligt är vårt hjärta, tills det finner vila 
i Honom.  
 
När vi står inför den helige Guden, som har frälst oss 
genom Jesus - sin sons - död och uppståndelse, 
bekänner vi våra synder så att vårt deltagande i denna 
heliga Eukaristi må bli värdig. 
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Kollektbön 
  

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och 
den helige Ande för att avslöja ditt underbara 
mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi 
bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud, 
allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din 
Son... 
 

Första läsningen - 5 Mos 4:32-34, 39-40 (Herren är 
Gud, det finns ingen annan)  
 

Läsning ur femte Moseboken. 
Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var 
i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud 
skapade människorna på jorden, och fråga från 
himlavalvets ena ände till den andra om något så stort 
som detta har skett eller om någon har hört talas om 
något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, 
så som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller 
har någon annan gud ens försökt hämta ett folk ur ett 
annat folks våld, med prövningar och tecken, under 
och krig, med stark hand och lyftad arm och med 
skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, 
gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall 
du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud 
uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen 
annan. Om du följer hans stadgar och bud, som jag i 
dag ger dig, går det väl för dig och dina 
efterkommande och du får leva länge i det land som 
Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.«  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 33:4-6, 9, 18-20, 22  
 
R:     Saligt det folk  

som Gud har valt till sin egendom. (630)  
 

Herrens ord är rätt, * 
och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 
Han älskar rättfärdighet och rätt, * 
jorden är full av Herrens nåd. 
 
Himlen är gjord genom Herrens órd * 
och all dess här genom anden från hans mún. 
Ty han sade, och det blev tíll, * 
han befallde, och det stód där. 
 
Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 
till dem som hoppas på hans nåd. 
Han vill rädda dem från döden * 
och behålla dem vid liv i húngertid. 
 
Vår själ väntar efter Hérren, * 
han är vår hjälp och vår sköld. 
Må din nåd, Herre, vara över óss, * 
såsom vi hoppas på díg.  
 

Andra läsningen - Rom 8:14-17 (Anden från Sonen 
ropar: Abba! Fader!)  
 

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 
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rätt så att vi kan ropa: «Abba! Fader!« Anden själv 
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.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,  
som var och som är och som skall komma.  
 

Evangelium - Matt 28:16-20 (I Faderns och Sonens och 
den helige Andes namn)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till 
Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 
När de fick se honom där föll de ner och hyllade 
honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till 
dem och talade till dem: »Åt mig har getts allmakt i 
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den 
heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens 
slut.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
Till Gud, vår Fader, ber vi genom Jesus Kristus i den 
helige Ande:  
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1. Herre, du skapade människan till din avbild. Låt 
människor i sitt dagliga arbete bereda jorden för ditt 
rikes ankomst. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, du sände din son för vår frälsnings skull. Led 
dem till tro, som ännu inte känner till ditt evangelium. 
Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, din son sände ut lärjungarna för att de skulle 
undervisa alla folk. Låt dem som förkunnar ditt ord 
glädja sig åt goda frukter av sitt arbete. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, du är evig och oföränderlig. Tag emot våra 
bröder och systrar i evig ära. Låt dem få del av ditt liv 
och lycka. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, du är vår Fader. Lär oss att leva som det 
anstår dina barn. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, dig vare evigt tack och ära för alla dina 
oräkneliga nådegåvor. Lyssna till våra böner, så att vår 
glädje må bli fullständig. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, vår Gud, vi åkallar ditt heliga namn: helga 
dessa gåvor, och fullkomna oss till en evig offergåva åt 
dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation om den heliga Trefaldighetens mysterium 
 

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, barmhärtige 
himmelske Fader, du som med din Son och med den 
helige Ande är en enda Herre, en enda Gud, tre 
personer i ett enda gudomligt väsen. 
Vad vi genom din uppenbarelse tror om dig, det tror vi 
också utan åtskillnad eller olikhet om din Son och om 
den helige Ande, 
och när vi bekänner den sanne och evige Guden tillber 
vi både var och en av personerna och deras 
fullkomliga enhet i gudomlig härlighet. 
Så förenar vi våra röster med änglar och ärkeänglar, 
keruber och serafer, som oavlåtligen förhärligar dig 
och sjunger den eviga lovsången till din ära: 
 

Kommunionantifon (Gal 4:6) 
 

Eftersom ni är söner, har Gud sänt sin Sons Ande in i 
vårt hjärta, och den ropar: Abba! Fader! 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt oss finna styrka för kropp och själ i detta 
sakrament och hjälp oss att bekänna dig, Fader, Son 
och Ande, du som lever och råder i evighet. 

 


