
TIONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 12 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 1:1–7 
 
Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timotheos till 
Guds församling i Korinth och till alla heliga runt om i Achaia. Nåd och frid från 
Gud vår fader och herren Jesus Kristus. 
 Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader 
och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi 
själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en 
riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt, 
är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade, är det för att ni skall få den tröst som 
hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller 
er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten. 
 
Responsoriepsalm   Ps 34:2–9 (R. 9a) 
 
R. Smaka och se att Herren är god. 
 
Jag vill alltid prisa Herren, 
 hans lov skall ständigt vara i min mun. 
Min själ skall berömma sig av Herren, 
 de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R. 
 
Lova med mig Herren, 
 låt oss med varandra upphöja hans namn. 
Jag sökte Herren, och han svarade mig, 
 och räddade mig ur all min förskräckelse. R. 
 
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, 
 och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. 
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom 
 och räddade honom ur all hans nöd. R. 
 
Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, 
 och han befriar dem. 
Smaka och se att Herren är god. 
 Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R. 
 
Halleluja Matt 5:12a 
 
V. Gläd er och jubla, 
er lön blir stor i himlen. 
 



Evangelium Matt 5:1–12 
 
Vid den tiden när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, 
och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: 
 
»Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. 
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. 
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. 
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, 
de skall bli mättade. 
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. 
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. 
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. 
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, 
dem tillhör himmelriket. 
 
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. 
Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före 
er tid.« 
 
 TISDAG DEN 13 JUNI 
 
Läsning  2 Kor 1:18–22 
 
Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus 
Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte 
både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom 
honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Det är Gud 
som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt 
sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan. 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:129–133, 135 (R. 135a) 
 
R. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. 
 
Underbara är dina vittnesbörd, 
 därför tar min själ dem i akt. R. 
 
När dina ord upplåts, ger de ljus 
 och skänker de enfaldiga förstånd. R. 
Jag spärrar upp min mun och flämtar, 
 ty jag längtar ivrigt efter dina bud. R. 
 
Vänd dig till mig, var mig nådig, 
 handla rättvist mot dem som älskar ditt namn. R. 
 



Gör mina steg fasta efter ditt löfte, 
 och låt ingen orätt bli mig övermäktig. R. 
 
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, 
 och lär mig dina stadgar. R. 
 
Halleluja  Matt 5:16 
 
V. Låt ert ljus lysa för folket, 
så att de ser era goda gärningar 
och prisar er fader i himlen. 
 
Evangelium Matt 5:13–16 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni är jordens salt. Men om saltet mister 
sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort 
och trampas av människorna. 
 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man 
tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den 
lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser 
era goda gärningar och prisar er fader i himlen.« 
 
 ONSDAG DEN 14 JUNI 
 
Läsning  2 Kor 3:4–11 
 
En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka 
ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från 
Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är 
bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 
 Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, 
tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses 
ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur 
mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin 
härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. 
Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den 
överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket 
större är inte härligheten hos det som består. 
 
Responsoriepsalm  Ps 99:5–9 (R. jfr 9c) 
 
R. Helig är Herren vår Gud. 
 
Upphöj Herren, vår Gud, 
 och tillbed vid hans fotapall. 
 Ty han är helig. R. 



 
Mose och Aron var bland hans präster 
 och Samuel bland dem som åkallade hans namn; 
 de ropade till Herren, och han svarade. R. 
 
Han talade till dem i molnstoden. 
 De höll hans vittnesbörd 
 och den lag som han gav dem. R. 
 
Ja, Herre, vår Gud, du svarade dem, 
 du var mot dem en förlåtande Gud 
 och en hämnare över deras gärningar. R. 
 
Upphöj Herren, vår Gud, 
 och tillbed inför hans heliga berg. 
 Ty Herren, vår Gud, är helig. R. 
 
Halleluja   Ps 25:4b, 5a 
 
V. Herre, lär mig dina stigar. 
Led mig i din sanning. 
 
Evangelium Matt 5:17–19 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte att jag har kommit för att 
upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att 
uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, skall inte en enda bokstav, 
inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda 
av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas 
som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall 
räknas som stor i himmelriket.« 
 
 TORSDAG DEN 15 JUNI 
 
Läsning  2 Kor 3:15 – 4:1, 3–6 
 
Än i dag ligger en slöja över israeliternas hjärtan, när man läser ur Moses lag. Men 
för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där 
Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens 
härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som 
kommer från Herren, Anden. 
 När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, ger jag alltså inte 
upp. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna 
världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset 
från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv 
utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: 



»Ljus skall lysa ur mörkret«, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds 
härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. 
 
Responsoriepsalm  Ps 85:9ab–14 (R. jfr 10b) 
 
R. Guds ära skall bo i vårt land. 
 
Jag vill höra Guds ord, 
 ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma. 
Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom, 
 och hans ära skall bo i vårt land. R. 
 
Godhet och trofasthet skall mötas där, 
 rättfärdighet och frid skall kyssas, 
trofasthet skall växa upp ur jorden 
 och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R. 
 
Herren skall ge oss goda gåvor, 
 och vårt land skall ge sin gröda. 
Rättfärdighet skall gå framför honom, 
 frälsning skall följa i hans spår. R. 
 
Halleluja  Jfr Joh 13:34 
 
V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: 
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 
 
Evangelium Matt 5:20–26 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er att om inte er rättfärdighet 
överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. 
 Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som 
dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er: den som blir vred på sin broder 
undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför 
rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din 
gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så 
låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom 
sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din 
motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och 
domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut 
förrän du har betalt till sista öret.« 
 
 FREDAG DEN 16 JUNI 
 
Läsning  2 Kor 4:7–15 
 



Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte 
komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, 
förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med 
mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i 
min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för 
att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och 
livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar 
jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus 
skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. Allt detta 
sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande 
tacksamhet, till Guds ära. 
 
Responsoriepsalm  Ps 116:10–11, 15–18 (R. 17a) 
 
R. Dig vill jag offra lovets offer 
eller: Halleluja. 
 
Jag trodde, även när jag sade: 
 »Jag är storligen plågad«, 
när jag sade i min ångest: 
 »Alla människor är lögnare.« R. 
 
Dyrt aktad i Herrens ögon 
 är hans frommas död. 
Ack Herre, jag är ju din tjänare, 
 jag är din tjänare, en son till din tjänsteflicka, 
 du har lossat mina band. R. 
 
Dig vill jag offra lovets offer, 
 jag vill åkalla Herrens namn. 
Jag vill infria åt Herren mina löften, 
 ja, inför hela hans folk. R. 
 
Halleluja      Jfr Fil 2:15, 16 
 
V. Ni ska lysa som stjärnor på himlen; 
håll er till livets ord. 
 
Evangelium Matt 5:27–32 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte 
bryta ett äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i 
sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och 
kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att 
hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den 



och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än 
att hela kroppen kommer till helvetet. 
 Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett 
skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat 
skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den 
som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.« 
 
 LÖRDAG DEN 17 JUNI 
 
Läsning  2 Kor 5:14b–21 
 
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då 
har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin 
egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. 
 Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag 
också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i 
Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta 
har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i 
försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han 
ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig 
budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er 
genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste 
vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom 
honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. 
 
Responsoriepsalm  Ps 103:1–4, 8–9, 11–12 (R. 8a) 
 
R. Nådig och barmhärtig är Herren. 
 
Lova Herren, min själ, 
 allt som finns i mig, prisa hans heliga namn! 
Lova Herren, min själ, 
 och glöm inte vad gott han har gjort. R. 
 
Han förlåter dig alla dina missgärningar 
 och helar alla dina brister, 
han räddar ditt liv från graven 
 och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R. 
 
Barmhärtig och nådig är Herren, 
 sen till vrede och rik på kärlek. 
Han går inte ständigt till rätta 
 och vredgas inte för evigt. R. 
 
Ty så hög som himlen är över jorden, 
 så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. 



Så långt som öster är från väster 
 låter han våra överträdelser vara från oss. R. 
 
Halleluja    Ps 119:36a, 29b 
 
V. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, Herre, 
och förunna mig din undervisning. 
 
Evangelium Matt 5:33–37 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har också hört att det blev sagt till 
fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. Men 
jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; 
inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den 
store konungens stad. Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra 
ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver 
kommer från det onda.« 
 

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID DEN 18 JUNI 
 
Första läsningen 5 Mos 8:2–3, 14b–16a 
 
Mose sade till folket: Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra 
under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna 
om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät 
dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära 
dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. 
 Glöm inte Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur 
slavlägret, som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen med giftormar 
och skorpioner, ett förbränt land utan vatten, som lät vatten flöda ur den flinthårda 
klippan och lät dig äta manna i öknen, något som dina fäder inte kände till. 
 
Responsoriepsalm Ps 147:12–15, 19–20 (R. 12a) 
 
R. Lova Herren, Jerusalem 
eller: Halleluja. 
 
Lova Herren, Jerusalem, 
 Sion, prisa din Gud. 
Han gör bommarna för dina portar starka 
 och välsignar ditt folk där inne. R. 
 
Han ger fred och välgång åt ditt land 
 och mättar dig med finaste vete. 
Han sänder sitt bud till jorden, 
 snabbt löper hans ord. R. 



 
Han förkunnar sitt ord för Jakob, 
 sina stadgar och lagar för Israel. 
Så har han inte gjort för andra folk, 
 de känner inte hans lagar. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 694 
 
Andra läsningen 1 Kor 10:16–17 
 
Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? 
Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet 
är ett enda är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och 
samma bröd. 
 
Efter andra läsningen kan man sjunga sekvensen Lauda, Sion, Salvatorem eller dess 
kortare form, Ecce panis angelorum. 
 
Halleluja Joh 6:51 
 
V. Jag är det levande brödet, 
som har kommit ner från himlen. 
Den som äter av det brödet skall leva i evighet. 
 
Evangelium Joh 6:51–58 
 
Vid den tiden sade Jesus till judarna: »Jag är det levande brödet, som har kommit ner 
från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är 
mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.« 
 Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt 
kött att äta. Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter Människosonens 
kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt 
blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är 
verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt 
blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag 
lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet 
som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men 
den som äter detta bröd skall leva i evighet.« 


