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8 söndagen ‘under året’– år A 
 
Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20)  
 

Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig 
plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. 

 
Inledning 
 

I början av denna heliga Eukaristi hör vi hälsningen, 
som försäkrar oss, att Herren är med oss. Under 
Kyrkans vandring på jorden ända till världens ände, är 
den alltid närvarande Jesus Kristus på ett särskilt sätt 
närvarande i Eukaristin. Efter att vi har lyssnat till 
Guds ord, kommer vi att förkunna hans död och 
bekänna hans uppståndelse. 
 
HERRE - du kom, för att söka och frälsa människan 
som var borttappad på grund av synden. Herre, 
förbarma dig.  
KRISTUS - du dog för oss på korset, för att vi skulle 
ha liv. Kristus, förbarma dig.  
HERRE – du leder oss under jordevandringen hem till 
vår faders hus. Herre, förbarma dig.  
 

Kollektbön 
 

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt 
din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt 
uppdrag. Genom din Son ... 
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Första läsningen - Jes 49:14-15 (Jag glömmer aldrig 
dig) 
 

Läsning ut profeten Jesajas bok. 
Sion sade:  
»Herren har övergett mig,  
Gud har glömt mig.«  
Glömmer en kvinna sitt lilla barn,  
bryr hon sig inte om den hon själv har fött?  
Och även om hon skulle glömma,  
glömmer jag aldrig dig. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
Responsoriepsalm  Ps 62:2-3, 6-9 
 
R.     Bara hos Gud finner jag ro. (642) 
 

Bara hos Gud finner min själ sin ró, * 
från honom kommer min hjälp. 
Ja, han är min klippa och min hjälp, * 
min borg, jag skall inte váckla. 
 
Bara i Gud må du ha din ró, min själ, * 
ty från honom kommer mitt hópp. 
Ja, han är min klippa och min hjälp, * 
min borg, jag skall inte váckla. 
 
Hos Gud är min frälsning och min ära, * 
min starka klippa, min tillflykt har jag i Gúd. 
Förtrösta alltid på honom, du fólk, * 
utgjut för honom era hjärtan. 
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Andra läsningen - 1 Kor 4:1-5 (Förvaltare av Guds 
hemligheter) 
 

Läsning ur Paulus första brev till Korinthierna. 
Vi bör betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare 
av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att 
han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om 
ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller 
dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det 
betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är 
Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren 
kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger 
dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i 
sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja  
 

Guds ord är levande och verksamt, 
det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar  

 
Evangelium - Matt 6:24-34 (Gör er inga bekymmer) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.  
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan 
tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene 
och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och 
inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon.  
Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck 
att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte 
livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på 
himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte 
i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni 
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värda mycket mer än de? Vem av er kan med sina 
bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och 
varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, 
hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag 
säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som 
en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på 
ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i 
ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? 
Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi 
äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt 
sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske 
fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike 
och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra 
också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. 
Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av 
sin egen plåga.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön 
 

Vår Fader i himlen vet vad vi behöver. Ändå vill vi be 
till honom i förtröstan på hans kärlek och omsorg om 
oss.  
 
1. För alla biskopar, präster och diakoner, att de förblir 
Kristi trogna tjänare och förvaltare av hans heliga 
mysterier, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla kristna familjer, att de må vara en plats där 
barnen kan uppfostras i tro, aktning och ansvar, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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3. För dem som tyngs av lidanden, obotlig sjukdom 
och ensamhet, att de aldrig slutar tro på Guds försyn 
som vakar över dem, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som Gud idag skall kalla hem till sig, att de 
i honom finner frid, frälsning och evig ära, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlas kring Herrens altare, att vårt 
deltagande i denna eukaristi får Guds rike att växa i 
våra hjärtan, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, i dig lever vi och finns till. Du stöder oss med din 
försyn. Hör våra böner, när vi står inför dig fulla av 
ödmjukhet och medvetna om vår litenhet. Genom 
Kristus, vår Herre. Amen. 

 
Bön över offergåvorna  
 

Barmhärtige Gud, du lägger dessa gåvor i vår hand och 
låter oss med dem förhärliga ditt namn. Ge oss i detta 
offer än större nåd och evig lön. 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. 
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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: 

 
Kommunionantifon (jfr Ps 13:6) 
 

Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot 
mig. Jag vill lovsjunga ditt namn, Herre, du den 
Högste.  
 

Bön efter kommunionen 
 

I glädje över frälsningens gåva ber vi ödmjukt, Herre, 
att vår gemenskap i Kristi kropp får fortsätta i alla 
evigheter. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 
 
 
 
 
 


