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22 söndagen ‘under året’– år A  
 

Ingångsantifon (Ps 86:3, 5)  
 

Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. 
Du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot 
alla som åkallar dig.  

 
Inledning 
 

Jesu Kristi korsoffer är själva kulmen på Guds 
frälsningsplans mysterium. Kyrkan lever ständigt av 
den, därför firar hon eukaristin. Här lär vi känna 
korsets lära, som är Guds visdom och styrka för oss.  
 
HERRE - för vår frälsnings skull tog du korset på dina 
axlar. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS- du stod upp från de döda för att vi skulle 
ha liv i överflöd. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du ska komma i härlighet, för att döma 
världen efter troheten mot ditt evangelium. Herre, 
förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, 
väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att 
älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. 
Genom din Son ... 
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Första läsningen - Jer 20:7-9 (Du förledde mig, Herre, 
du fick övertaget)  
 

Läsning ur profeten Jeremias bok.  
Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas. 
Du blev mig för stark, du fick övertaget. 
Jag har blivit till ständigt åtlöje, 
alla gör narr av mig. 
Ty varje gång jag talar måste jag ropa, 
måste jag skrika: »Våld och förtryck!« 
Ja, mig har Herrens ord 
vållat ständigt spott och spe. 
Men tänker jag: »Jag bryr mig inte om honom, 
aldrig mer skall jag tala i hans namn«, 
då blir det i mitt bröst som brann där en eld, 
instängd i mitt innersta. 
Jag försöker stå emot 
men förmår det inte.  
Så lyder Herrens ord. 

 
 
Responsoriepsalm Ps 63:2-6, 8-9  
 
R:     Min själ törstar efter Gud,  

efter den levande Guden.  
 
Gud, du är min Gúd, * 
i gryningen söker jag díg. 
Min själ törstar efter dig, 
min kropp längtar efter díg * 
i ett torrt land som försmäktar utan vátten. 
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Så skådar jag nu efter dig i témplet * 
för att få se din makt och din ära. 
Ty din nåd är bättre än lív, * 
mina läppar skall prísa dig. 
 
Så skall jag då lova dig så länge jag léver, * 
i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 
Min själ blir mättad som av märg och fétt, * 
och med jublande läppar lovsjunger min mún, 
 
Ty du är min hjälp, * 
och under dina vingars skugga júblar jag. 
Min själ håller sig intill dig, * 
din högra hand beskyddar mig.  
 

 Andra läsningen - Rom 12:1-2 (Frambär er själva)  
 

Läsning ur Paulus brev till romarna. 
Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att 
frambära er själva som ett levande och heligt offer som 
behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er 
förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni 
kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, 
behagar honom och är fullkomligt.  
Så lyder Herrens ord. 
 
Halleluja 
 
Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus, så 
att vi ser vilket hopp han har kallat oss till. 
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Evangelium - Matt 16:21-27 (Förneka sig själv)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar 
att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket 
genom de äldste och översteprästerna och de 
skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje 
dagen. Petrus tog honom då avsides och började 
förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. 
Något sådant skall aldrig hända dig.« Men Jesus vände 
sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din plats, 
Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte 
Guds utan människors.« 
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå 
i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors 
och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista 
det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall 
finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner 
hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad 
skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall 
komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då 
skall han löna var och en efter hans gärningar.«  
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
 
Förbön 
 

Genom Kristus, som dog, uppstod och nu lever för 
alltid, frambär vi våra böner till Gud, vår Fader.  
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1. Låt din Sons offer förena alla våra bröder och 
systrar i tron, hoppet och kärleken. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Skänk fred åt alla de länder som plågas av krig och 
orättvisor. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Hör ropen från dem som drabbats av lidanden och 
sjukdomar, och hjälp dem så att de inte förlorar sitt 
kristna hopp. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Beskydda dem som kämpar för en förbättring av 
människans villkor, för familjernas rättigheter och för 
människans värdighet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Stärk tron och enheten bland oss som idag deltar i 
firandet av den heliga eukaristin. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, hör våra böner, som vi idag bär fram till dig i 
tro på att du kommer oss till hjälp. Genom Kristus, vår 
Herre. Amen. 

 
 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, skänk din kraft och välsignelse i detta offer, och 
låt allt som här sker under heliga tecken bli uppenbar 
verklighet i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre.  
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Prefation VI 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. 
I dig är det vi lever och rör oss och är till, din 
barmhärtighet mot oss är varje morgon ny. Men du 
låter också vårt eviga liv ta sin början här i tiden: 
du låter din helige Ande bo i oss, den Ande genom 
vilken du uppväckte Jesus från de döda.  
Därför ser vi med hopp och glädje fram emot den dag 
då du låter oss gå från döden till livet med honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. 
Och därför prisar vi dig med alla änglar, vi tillber dig 
och jublar till din ära: 

 
Kommunionantifon (Ps 31:20)  
 

Hur stor är inte din godhet, den som du berett åt dem 
som fruktar dig!  

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, låt brödet från ditt himmelska bord ge vår 
kärlek uthållighet och kraft att tjäna dig i våra bröder. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 


