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13 söndagen 'under året' - år A 
 

Ingångsantifon (Ps 47:2) 
 

Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med 
fröjderop! 
 

Inledning  
 

Idag skall vi få höra Jesu varning till oss, en varning 
som kräver vår odelade kärlek: 'Den som inte tar sitt 
kors och följer mig är inte värd att tillhöra mig'(Mt 
10.38). Den som vill följa i Jesu spår måste ta sitt kors 
och solidariskt följa honom i liv och död. Annars kan 
man inte vara hans lärjunge. Låt oss genom Eukaristin 
som vi här deltar i, lära oss hur vi skall leva som vår 
Herre, Jesus Kristus, att kunna bli beredda att offra 
våra liv som han - som var lydig intill döden, döden på 
ett kors.  
 
HERRE - genom din död på korset försonade du oss 
med Fadern. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - genom din uppståndelse öppnade du 
himmelens port för oss. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - genom sakramenten, vilka är åminnelsen av 
din påsks mysterium, låt oss få del i Guds liv. Herre, 
förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets 
barn, låt aldrig mörkret få makt över oss, utan ge oss 
nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande 
ljus. Genom din Son... 
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Första läsningen - 2 Kung 4:8-11,14-16a (Elisha hos 
kvinnan i Shunem) 
 

Läsning ur andra Kungaboken. 
En dag kom Elisha till Shunem. Där bodde en rik 
kvinna, som övertalade honom att komma och äta hos 
henne. I fortsättningen tog han in där och bjöds på mat 
var gång han hade sina vägar åt det hållet. Och kvinnan 
sade till sin man: "Vet du, jag är säker på att han som 
brukar komma hit till oss är en gudsman, en helig man. 
Vi kan väl ordna med ett litet rum uppe på taket och 
sätta dit en säng, ett bord, en stol och en lampa, så kan 
han bo där när han kommer till oss." 
Nästa gång Elisha kom dit tog han in på rummet och 
övernattade där. Han frågade sin tjänare Gechasi: 
"Finns det ingenting man kan göra för henne?" Gechasi 
svarade: "Hon har ingen son, och hennes man är 
gammal." Elisha lät Gechasi kalla på henne, och hon 
kom och stannade i dörröppningen. Då sade Elisha: 
"Nästa år vid den här tiden skall du hålla en son i dina 
armar." 
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 89:2-3, 16-19 
 
R.   Om Herrens nåd vill jag evigt sjunga. (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.  
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Saligt det folk som vet vad júbel är, *  
de som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljús.  
De gläder sig ständigt åt ditt námn *  
och upphöjs genom din rättfärdighet.  
 
Du är deras styrka och prydnad, *  
i din godhet upphöjer du vårt hórn.  
Och han som är vår sköld tillhör Hérren, *  
vår konung tillhör Israels Hélige. 

 
Andra läsningen - Rom 6:3-4, 8-11 (Begravda, ett nytt 
liv) 
 

Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit 
döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och 
blivit begravda med honom för att också vi skall leva i 
ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda 
genom Faderns härlighet. 
När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också 
skall leva med honom. Vi vet ju att Kristus har 
uppväckts från de döda och inte mer skall dö. Döden är 
inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort 
från synden, en gång för alla. När han nu lever, lever 
han för Gud. Så skall också ni se på er själva: i Kristus 
Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja  lPet2:9  
 

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, 
Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. 
Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
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Evangelium - Matt 10:37-42 (Den som tar emot er tar 
emot mig) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Den som 
älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att 
tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än 
mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar 
sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. 
Den som finner sitt liv skall mista det, och den som 
mister sitt liv för min skull, han skall finna det. 
Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot 
mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot 
en profet därför att det är en profet, han skall få en 
profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att 
det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. Och 
den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten 
åt en av dessa små därför att det är en lärjunge — 
sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön." 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
Förbön  
 

Kristus har uppstått från de döda för att aldrig mera dö. 
Han lever och för vår talan inför Gud. Låt oss därför 
genom honom be till vår Fader i himlen.  
 
1. För dem som ännu inte är Kristi lärjungar, att de 
vågar ta emot sanningen om honom, när de får höra 
det Glada budskapet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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2. För alla biskopar, präster och diakoner, för 
kateketer, för alla mödrar och fäder i våra familjer, att 
de med största omsorg för Kristi ord vidare till andra, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som måste lida för rättfärdighetens skull, 
som har offrat sitt liv för människans rätt och 
värdighet, att Gud själv skall vara deras lön, såväl i 
livet som i döden, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de systrar och bröder som visar barmhärtighet 
mot behövande, att de känner glädje i sin möda och får 
skörda god frukt, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi lär oss älska Kristus mer än 
våra egna föräldrar, mer än våra egna barn, mer än oss 
själva, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Allsmäktige, evige Gud, Du sände din son i världen 
och genom honom har vi här framburit våra böner. Må 
förtjänsterna av hans lidande och död vara oss till 
hjälp. Genom Kristus, vår Herre. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Gud, din nåd förutan bär sakramenten ingen frukt i 
oss. Låt vår tjänst vid detta altare göra oss beredda att 
ta emot allt vad du här vill skänka oss genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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Prefation V för söndagar "under året" 
 

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, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty du har skapat hela världen och givit oss tid och rum 
att leva i. Människan har du gjort till din avbild och 
lagt din skapelse i hennes händer. 
Du har bestämt oss till att råda över jorden och till att 
tjäna dig, vår Herre och Skapare, och förkunna allt vad 
du har gjort genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Därför sjunger vi ditt lov med alla himmelens makter, 
vi jublar med keruber och serafer och med alla dina 
heliga, vi prisar ditt heliga namn och förkunnar utan 
ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 103:1) 
 

Lova Herren, min själ! Allt det i mig är, prisa hans 
heliga namn. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt offret som vi burit fram och tagit emot ge 
kraft åt vårt andliga liv, så att vi förblir i din kärlek och 
bär den frukt som består. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 

 


