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Sjunde Påsksöndagen - år A 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) 
 

Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta 
tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, 
Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. 
Halleluja. 
 

Inledning  
 

Under den sista påskveckan förblir vi i bön i väntan på 
Pingstdagen, åminnelsen av den heliga Andens 
utgjutande över apostlarna. Denna Ande är ständigt 
närvarande i vårt kristna liv, därför att vi genom dopet 
och konfirmationen har fått dess insegel en gång för 
alla. Anden verkar också i Eukaristin. Det är genom 
Andens kraft som våra gåvor, bröd och vin förvandlas 
till Herrens kropp och blod. Må den heliga Andens nåd 
tränga in i våra hjärtan så att vi värdigt skall kunna fira 
denna Eukaristi.  
 
HERRE - du uppenbarade för oss människor din 
Faders namn. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - genom din död på korset förhärligades din 
Fader. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du sände den helige Anden till syndernas 
förlåtelse. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i 
världen och återvände efter lidande och död till platsen 
vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett 
med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till 
tidens slut. Genom honom, Jesus Kristus... 
 

Första läsningen – Apg 1:12-14 (De höll enträget ut i 
bön) 
 

Läsning ur Apostlagärningarna. 
När Jesus hade blivit upptagen till himlen återvände 
apostlarna till Jerusalem från det berg som kallas 
Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg 
från staden. Och när de kom dit gick de upp till det 
rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, 
Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios 
och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och 
Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig 
bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, 
och hans bröder.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 27:1, 4, 7–8a  
 
R.  Jag får se Herrens godhet i de levandes land. (625) 
 

Herren är mitt ljus och min frälsning, *  
för vem skulle jag frúkta?  
Herren är mitt livs värn, *  
för vem skulle jag rädas?  
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Ett har jag begärt av Hérren, †  
därefter tráktar jag: *  
att få bo i Herrens hus så länge jag léver,  
för att skåda Herrens ljúvlighet *  
och söka svar i hans témpel.  
 
Hör, o Herre! Jag höjer min röst och rópar, *  
var mig nådig och svára mig.  
Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ánsikte.” 

 
Andra läsningen - 1 Pet 4:13-16 (Lyckliga om ni blir 
smädade) 
 

Läsning ur Petrus första brev. 
Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus, ty då 
får ni jubla av glädje också när hans härlighet 
uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi 
namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar 
över er. Det får inte hända att någon av er måste lida 
som mördare eller tjuv eller därför att han gör något 
annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. 
Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan 
förhärliga Gud just som kristen. Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja Jfr Joh 14:18 
 

Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren: jag 
skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig 
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Evangelium - Joh 17:1-11a (Jesu förbön: Fader, 
förhärliga din Son) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: 
»Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att 
Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över 
alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem 
som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att 
de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som 
du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här 
på jorden genom att fullborda det verk som du har gett 
mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med 
den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.  
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du 
tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du 
gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår 
de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden 
du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot 
dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, 
och de har trott på att du har sänt mig.  
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem 
som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är 
ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom 
dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i 
världen och jag kommer till dig.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön  
 

Jesus sade: ”Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt”. I tro 
på att han är vår talesman vågar vi be till vår Fader i 
himlen.  
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1. Låt oss be för alla människor på jorden, att de må 
lära känna den ende sanne Guden och Jesus Kristus, 
som han har sänt oss: Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Låt oss be för vår påve, att han troget och utan att 
förtröttas förkunnar Guds ord. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Låt oss be för dem som i dessa dagar tar emot 
prästvigningens sakrament, att de i sina hjärtan bevarar 
nåden som de har undfått och med sina livs exempel 
drar sina bröder till Kristus. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Låt oss be för dem som lider på grund av sin tro och 
övertygelse, att de inte glömmer att Kristi välsignelse 
får sin fullbordan i dem. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Låt oss be för vår församling, som här firar minnet 
av vår Herres död och uppståndelse, att den helige 
Ande hjälper oss att leva i broderlig kärlek till 
varandra. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, må din ande komma oss till hjälp när vi inte 
förstår att be på rätt sätt, så att vi må få det vi här ber 
om. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, i tro bär vi fram våra böner och gåvor och ber 
att du i denna heliga handling leder oss närmare 
himlens härlighet, där tron skall övergå i skådande. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation II om Kristi himmelsfärd 
 

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 efter sin uppståndelse visade han sig för sina 
lärjungar, och inför deras ögon lyftes han upp till 
himmelen, för att vi skulle få del av hans gudomliga 
natur. 
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför 
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din 
ära och förkunnar ditt lov utan ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Joh 17:21-22) 
 

Fader, jag ber att de alla skall bli ett, liksom vi är ett. 
Halleluja. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Hör oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och uppfyll 
löftet att hela kyrkans kropp skall klädas i den 
härlighet med vilken du har krönt dess huvud, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

 


