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16 söndagen ‘under året’– år A  
 

Ingångsantifon (jfr Ps 54:6, 8)  
 

Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ. 
Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, jag skall prisa 
ditt namn, ty det är gott.  

 
Inledning 
 

Genom sina ord, gärningar och sin närvaro bland 
folket predikade Jesus Guds rikes ankomst. Efter hans 
död och uppståndelse, övertog Kyrkan, lärjungarnas 
gemenskap, som trodde på sin Herre, hans mission. 
Kyrkan som är ansatsen och början till Guds rike, 
växer stadigt och hon längtar efter den stund då riket 
kommer visa sig i all sin kraft. Genom att fira 
Eukaristi förkunnar Kyrkan sin tro och ger uttryck åt 
sin beredskap inför Kristi ankomst.  
 
HERRE - du blev lik oss i allt utom i synd. Herre, 
förbarma dig.  
KRISTUS - du förlåter oss våra synder, om vi 
uppriktigt ångrar dem. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du skall komma åter, för att döma levande 
och döda. Herre, förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk 
oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av 
tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. 
Genom din Son ... 
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Första läsningen - Vish 12:13, 16-19 (Att du härskar 
över alla gör dig skonsam mot alla)  
 

Läsning ur Vishetens bok.  
Vid sidan av dig, du som sörjer för alla, finns ingen 
gud som kan kräva bevis för att du har dömt rätt. Ty 
din rättfärdighet kommer ur din styrka: att du härskar 
över alla gör dig skonsam mot alla. Du visar din styrka 
mot dem som tvivlar på att din makt är fullkomlig, och 
bland dem som känner den bestraffar du allt övermod. 
Du förfogar över styrka, men du dömer med mildhet; 
med stor skonsamhet styr du våra öden, ty det står dig 
fritt att bruka makt närhelst du vill. Genom att handla 
så har du lärt ditt folk att den rättfärdige skall visa 
människokärlek, och du har fyllt dina söner med hopp, 
ty du ger dem tillfälle att vända om när de syndar.  
Så lyder Herrens ord. 
 
Responsoriepsalm Ps 86:5-6, 9-10, 15-16a  
 
R:     Herre, du är god, du förlåter.   (656)  
 

Du, Herre, är god och förlåtande, * 
stor i nåd mot dem som åkallar díg. 
Lyssna, Herre, till mitt róp, * 
och ge akt på mina böner. 
 
Alla hedningar skall komma och tillbe inför díg, * 
Herre, de skall ära ditt námn. 
Ty du är stor, och du gör únder, * 
du allena är Gúd. 
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Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, * 
sen till vrede, rik på kärlek och trófasthet.  
Vänd dig till mig och var mig nådig,  

 
Andra läsningen - Rom 8:26-27 (Anden vädjar med rop 
utan ord)  
 

Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår 
bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss 
med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan 
vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de 
heliga så som Gud vill.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja 
 

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,  
som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem 
som är som barn 

 
Evangelium - Matt 13:24-43 (Liknelsen om ogräset)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden lät Jesus folket höra en liknelse: »Med 
himmelriket är det som när en man hade sått god säd i 
sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och 
sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. 
När säden växte upp och gick i ax visade sig också 
ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: 
’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? 
Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en 
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fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall 
vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ — ’Nej’, svarade 
han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar 
bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. 
När skördetiden kommer skall jag säga till dem som 
skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det 
i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min 
lada.’ » 
[Han lät dem höra en annan liknelse: »Himmelriket är 
som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är 
det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det 
större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens 
fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.« 
Han använde också en annan liknelse: »Himmelriket 
är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått 
mjöl; till slut blir alltsammans syrat.« 
Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han 
talade enbart i liknelser till dem, för att det som sagts 
genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min 
mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som har varit 
dolt sedan världens skapelse. 
Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans 
lärjungar kom då till honom och sade: »Förklara 
liknelsen om ogräset i åkern för oss.« Han svarade: 
»Den som sår den goda säden är Människosonen, 
åkern är världen, den goda säden är rikets barn och 
ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är 
djävulen. Skördetiden är världens slut, och 
skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort 
och eldas upp skall det bli vid världens slut. 
Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall 
rensa hans rike från alla som förleder människorna och 
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bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den 
brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 
Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders 
rike. Hör, du som har öron.« ] 
Så lyder Herrens evangelium. 
 

Förbön 
 

Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men 
Anden vädjar för oss och därför kan vi med tillit lägga 
fram våra böner inför Herren, vår Gud.  
 
1. För kyrkan, som är början till Guds rike på jorden, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla kristna i länder, där kyrkan förföljs, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som arbetar med skörden, för deras 
mödosamma arbete, för deras familjer och vänner, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla dem som är sjuka och lidande på sjukhus 
och i vårdhem, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För alla som samlas vid eukaristins bord i väntan på 
Herren, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, din barmhärtighet är utan gräns. Tag emot våra 
böner och var oss nådig. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 
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Bön över offergåvorna 
 
Gud, i detta enda offer har du sammanfattat alla offer i 
det gamla förbundet. Ta emot och välsigna vår 
offergärd, som du gjorde med Abels gåva, så att det 
som vi var och en bär fram länder dig till ära och alla 
människor till frälsning. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre.  

 
Prefation VIII 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 genom Sonens blod och genom Andens kraft har 
du samlat dina genom synden skingrade barn och 
förenat dem till ett. 
Liksom du är ett med Sonen och den helige Ande, så 
gör du din kyrka till ett i dig, till Kristi kropp och till 
Andens tempel, och ger så kunskap om din vishet i 
hela dess mångfald. 
Därför stämmer vi in i änglarnas lovsång inför din 
tron, vi prisar ditt namn, tillber dig och sjunger: 
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Kommunionantifon (jfr Ps 111:4-5)  
 

Han har så gjort att hans under är i åminnelse. Nådig 
och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som 
fruktar honom.  

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, var oss nära och låt oss, som smakat den 
himmelska gåvan, helt gå över från det gamla till det 
nya livet i Jesus Kristus, vår Herre. 
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