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3 söndagen 'under året' - år A 
 
Ingångsantifon (Ps 96:1, 6) 
 

Sjung till Herrens ära en ny sång, sjung till Herrens 
ära, alla länder. Majestät och härlighet är inför hans 
ansikte, makt och glans i hans helgedom. 
 

Inledning  
 

'Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.' Detta 
profetiska budskap uppfylldes i Jesu person, som kom, 
för att, för dem som bor i mörkrets land förkunna det 
framstrålande sanna ljuset. Också vi, som nu deltar i 
denna eukaristi, låter oss omfamnas av detta ljus. 
Genom sitt ord och kraften av den eukaristiska födan 
leder oss Herren från syndens mörker till sitt underbara 
ljus.  
 
HERRE - Du kallade apostlarna och gjorde dem till 
människofiskare. Förbarma dig över oss. 
KRISTUS - Du kom, för att lyfta oss ur våra svagheter 
och synder. Förbarma dig över oss. 
HERRE - Du gav ditt liv för oss, för att vi skulle få 
tillträde till Faderns hus. Förbarma dig över oss. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din 
vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på 
goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus... 
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Första läsningen - Jes 9:1-4 (Det folk som vandrar i 
mörkret ser ett stort ljus) 
 

Läsning ut profeten Jesajas bok.  
Om den förste slog bara lätt mot Sebulons land och 
Naftalis land, så har den siste slagit med full kraft 
västerut, mot landet på andra sidan Jordan, mot de 
främmande folkens område.  
Det folk som vandrar i mörkret  
ser ett stort ljus,  
över dem som bor i mörkrets land  
strålar ljuset fram.  
Du låter jublet stiga,  
du gör glädjen stor.  
De gläds inför dig  
som man gläds vid skörden,  
som man jublar när bytet fördelas.  
Oket som tyngde dem,  
stången på deras axlar,  
förtryckarens piska  
bryter du sönder,  
som den dag då Midjan besegrades.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm  Ps 27:1, 4,13-14 
 
R:   Herren är mitt ljus och min frälsning. (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. 
 
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens 
góda * 
i de levandes lánd. 
Hoppas på Hérren, † 
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, * 
ja, hoppas på Hérren. 

 
Andra läsningen - 1 Kor 1:10-13, 17 (Dela inte upp er i 
olika läger) 
 

Läsning ur Paulus första brev till Korinthierna. 
I vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, 
att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan 
återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk 
har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det 
förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är 
att ni alla säger: »Jag hör till Paulus«, eller »Jag hör till 
Apollos«, eller »Jag hör till Kefas«, eller »Jag hör till 
Kristus«. Har Kristus blivit delad? Var det kanske 
Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus 
namn ni döptes? Kristus har inte sänt mig för att döpa 
utan för att förkunna budskapet, men inte med en 
vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma 
ord.  
Så lyder Herrens ord. 
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Halleluja  Jfr Matt 4:23 
 
  Jesus förkunnade budskapet om riket  
  och botade alla slags sjukdomar bland folket. 
 
Evangelium - Matt 4:12-23 (Jesu uppträdande i 
Galileen, ett stort ljus) 

 
 Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 

När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad 
vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret 
och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i 
Sebulons och Naftalis land, för att det som sagts 
genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Sebulons land 
och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, 
hedningarnas Galileen — folket som bor i mörker har 
sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land 
och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började 
Jesus förkunna: »Omvänd er. Himmelriket är nära.«  
När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se 
två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror 
Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för 
de var fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. 
Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade 
genast sina nät och följde honom. När han gick vidare 
fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och 
hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far 
Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus 
kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin 
far och följde honom.  
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Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade 
i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och 
botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.   
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön 
  

Samlade kring Jesus Kristus, vår Herre och Mästare, 
frambär vi våra böner för den heliga kyrkan och för 
hela världen.  
 
1. Låt oss be för alla kristna på jorden, att de aldrig 
skall stanna upp på sin vandring mot den dag då de 
tillsammans skall få högtidlighålla minnet av Jesu död 
och uppståndelse. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Låt oss be för våra bröder i de ortodoxa kyrkorna, 
att de förblir starka i tron, hoppet och kärleken. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Låt oss be för alla de kyrkor, som växte fram ur 
reformationen, att deras kärlek till bibelns ord dagligen 
för dem på vägen till den enhet, som Herren själv bad 
för, kvällen innan han dog. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Låt oss be för alla sjuka och för alla som har 
drabbats av olika handikapp, att de i Kristi ord finner 
hjälp och tröst. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Låt oss också be för oss själva, som samlats här, att 
vi alltid strävar efter enhet och broderlig kärlek. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
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Herre, hör våra böner och stärk oss med din nåd 
eftersom vi saknar egna förtjänster som skulle kunna 
tala för oss. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, ta med välbehag emot vårt offer, och låt det 
helga oss, så att vi leds allt närmare den fulla friheten i 
Jesus Kristus, vår Herre. 
 

Prefation III 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 visat din oändliga gudomliga makt genom 
att komma oss människor till hjälp. När din Son blev 
människa, lät du vår dödliga natur bli oss till frälsning 
och vår förgänglighet vägen till oförgänglighet och liv 
i Jesus Kristus, vår Herre. 
Genom honom tillber änglarna din härlighet och 
sjunger i fröjd inför din åsyn.  
Låt även oss få förenas med dem och prisa ditt namn 
utan ände: 
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Kommunionantifon (jfr Ps 34:6) 
 

Träd fram till Herren, ta emot hans ljus, och era 
ansikten skall inte rodna av blygsel. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Allsmäktige Gud, låt det gudomliga liv som givits oss i 
detta sakrament bli kraften bakom allt vi är och gör. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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