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20 söndagen ‘under året’– år A  
 
Ingångsantifon (jfr Ps 84:10-11)  
 
Gud, vår sköld, vänd hit din blick och se på din 
Smordes ansikte. Ty en dag i dina gårdar är bättre än 
tusen andra.  

 
Inledning 
 

Oupphörligt samlar Gud sitt folk, för att det, över hela 
jorden skall frambära ett rent offer. När vi gemensamt 
firar Eukaristi, leder oss Herren själv från döden till ett 
nytt liv. Låt oss stå inför honom i sanning och 
ödmjukhet, och så kunna få del av hans 
barmhärtighet.  
 
HERRE - du blev sänd till fåren, som hade gått vilse 
från Israels hus. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du förbarmade dig över de fattiga och 
behövande. Kristus, förbarma dig.  
HERRE – du visar din barmhärtighet mot alla. Herre, 
förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i 
beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi 
älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de 
löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. 
Genom din Son ... 

 



1178 
 

 

Första läsningen - Jes 56:1,6-7 (Främlingar får komma 
till mitt heliga berg)  
 

Läsning ur profeten Jesajas bok.  
Så säger Herren: 
Håll er till det som är rätt 
och handla rättfärdigt, 
ty min hjälp kommer snart, 
min rättfärdighet skall segra. 
Främlingar som sluter sig till Herren 
och vill göra tjänst hos honom, 
älska Herrens namn och vara hans tjänare, 
ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den 
och håller fast vid mitt förbund 
får komma till mitt heliga berg 
och glädjas i mitt bönehus, 
och deras brännoffer och slaktoffer 
skall jag ta emot på mitt altare. 
Mitt hus skall kallas 
ett bönens hus för alla folk.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 67:2-3, 5, 6, 8  
 
R:   Folken skall tacka dig, o Gud,  
   alla folk skall tacka dig.   (646)  
 
Gud vare oss nådig och välsígne oss, * 
må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss, 
så att man på jorden lär känna hans väg, * 
bland alla hedningar hans frälsning. 
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Folkslagen skall glädja sig och júbla, † 
ty du dömer folken rätt, * 
och du leder folkslagen på jórden. 
Folken, o Gud, skall tácka dig, * 
alla folk skall tácka dig. 
 
Må Gud välsígna oss * 
och alla jordens ändar frúkta honom.  

 
Andra läsningen - Rom 11:13-15, 29-32 (Guds gåvor 
och kallelse till Israel)  
 
Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Till er hedningar vill jag säga: just som apostel för 
hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag 
väcka mina stamfränders avund och rädda några av 
dem. Ty om detta att de försköts gav världen 
försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte 
liv för de döda? 
Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var 
tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande 
genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan 
ni har fått förbarmande för att även de skall få 
förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar 
för att kunna förbarma sig över alla.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja 
 
Jesus förkunnade budskapet om riket  
och botade alla slags sjukdomar bland folket 
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Evangelium Matt 15:21-28 (Den kananeiska kvinnan)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring 
Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa 
trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, 
förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en 
demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans 
lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge 
sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han 
svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de 
förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll 
ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han 
svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och 
kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, 
»men hundarna äter ju smulorna som faller från deras 
herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din 
tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den 
stunden var hennes dotter frisk.  
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 

Förbön 
 

Gud vill alla människors frälsning. Därför lyssnar han 
med kärlek till våra böner. Låt oss be till honom för 
kyrkan och för vår gemenskap.  
 
1. För den heliga kyrkan, att hon i sin gemenskap tar 
upp människor från alla nationaliteter, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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2. För människor av andra religioner, att de får 
uppleva nåden att få tillhöra Guds folk, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För missionärer och alla som förkunnar Kristi 
evangelium, att ordet som de sår ut skall ge riklig 
skörd, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För plågade människor som måste bära ett tungt 
kors, att en stark tro skall hjälpa dem att hålla ut, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här i Kristi namn, att vi ur den 
heliga eukaristin hämtar kraft till ett sant kristet liv, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du har kallat oss till gemenskap med dig i 
himlen; stärk vår tro och hör våra böner. Genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

 
 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, mottag dessa gåvor, i vilka det underbara 
utbytet äger rum, när vi frambär det som du har givit 
oss och i gengäld tar emot dig själv, genom Jesus 
Kristus, vår Herre.  
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Prefation IV 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 tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom sin födelse bland människor har han låtit oss 
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från 
våra synder genom sin uppståndelse från döden har 
han givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin 
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
sjunga den eviga lovsången till din ära: 

 
Kommunionantifon (Ps 130:7)  
 

Hos Herren är nåd,  
och mycken förlossning är hos honom.  

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, i detta sakrament får vi del av Kristi eget liv. 
Låt oss bli kvar i honom, så att vi formas efter hans 
bild och får dela hans härlighet i himlen. Han som 
lever och råder i evighet. 

 


