
SJUNDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 21 MAJ 
 

DEN SALIGA JUNFRUN MARIA, KYRKANS MODER 
Minnesdag 

 
Läsning  1 Mos 3:9–15, 20 
 
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han frå-
gade: ”Var är du?” Adam svarade: ”Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag rädd, ef-
tersom jag är naken. Därför gömde jag mig.” Då sade Herren Gud: ”Vem har låtit dig 
förstå att du är naken? Du har alltså ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” 
Mannen svarade: ”Kvinnan som du gett mig till att vara med mig, hon gav mig av 
trädet, och då åt jag.” Herren Gud sade till kvinnan: ”Vad är det du har gjort!” Kvinnan 
svarade: ”Ormen bedrog mig, och då åt jag.” Då sade Herren Gud till ormen: ”Ef-
tersom du gjort detta skall du vara förbannad och utstött från alla boskapsdjur och 
vilda djur. På din buk skall du kräla, och stoft skall du äta så länge du lever. Jag skall 
sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. Han skall 
trampa sönder ditt huvud, och du skall hugga honom i hälen.” Och mannen gav sin 
hustru namnet Eva, ty hon blev moder till alla som lever. 
 
eller:  
 
Läsning  Apg 1:12–14 
 
När Jesus hade blivit upptagen till himlen, återvände apostlarna till Jerusalem från det 
berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och 
när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, 
Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, 
Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsam-
mans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. 
 
 
Responsoriepsalm  Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3) 
 
R. Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. 
 
Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg, 

Herren älskar det mer än andra boningar i Jakob. R. 
 

Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. 
Ja, om Sion skall det sägas: 

”I henne är alla födda”, 
och den Högste skall hålla Sion vid makt. R. 

 
När Herren tecknar upp folken, 



då skall han räkna så: 
”Där är de alla födda.” 

Och under sång och dans skall de säga: 
”Alla mina källor är i dig.” R. 

 
Halleluja 
 
V. O du saliga Jungfru, som födde Herren! 
O du heliga Kyrkans moder, 
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss! 
 
Evangelium  Joh 19:25–34 
 
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med 
Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge 
som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade han till 
lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus 
visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: ”Jag 
är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som 
doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade 
fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och över-
lämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga 
kvar på korset under sabbaten – det var en stor sabbat – bad judarna Pilatus att de 
korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och 
krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på den ene och 
sedan på den andre. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade 
de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och 
då kom det ut blod och vatten. 
 
 TISDAG DEN 22 MAJ 
 
Läsning Jak 4:1–10 
 
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i 
era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår ingen-
ting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men får 
ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär. 
 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med 
Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är 
tomma ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i 
oss? Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, 
men de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall 
fly för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er. 
 Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj 
och gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, 
och han skall upphöja er. 
 



Responsoriepsalm  Ps 55:7–11a, 23 (R. 23a) 
 
R. Kasta din börda på Herren och han skall uppehålla dig. 
 
Ack att jag hade vingar som duvan! 
 Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. 
Ja, långt bort skulle jag fly 
 och finna härbärge i öknen. R. 
 
Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt 
 undan oväder och stormvind. 
 Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. R. 
 
Ty våld och uppror ser jag i staden. 
 Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar. R. 
 
Kasta din börda på Herren, 
 han skall låta dig stå upprätt, 
 han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar. R. 
 
Halleluja  Gal 6:14 
 
V. Jag vill aldrig någonsin berömma mig 
av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, 
genom vilket världen är korsfäst och död för mig 
och jag för världen. 
 
Evangelium Mark 9:30–37 
 
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att 
det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: 
»Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda ho-
nom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han me-
nade och vågade inte fråga. 
 De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: 
»Vad var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem 
av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om nå-
gon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog 
han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar 
emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han 
tar inte emot mig, utan den som har sänt mig.« 
 
 ONSDAG DEN 23 MAJ 
 
Läsning Jak 4:13–17 
 



Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna 
där ett år och göra goda affärer«, ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma 
som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: »Om Herren vill, får vi 
leva och göra det eller det.« I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är 
av ondo. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd. 
 
Responsoriepsalm  Ps 49:2–3, 6–11 (R. Matt 5:3) 
 
R. Saliga de som är fattiga i anden, 
 dem hör himmelriket till. 
 
Hör detta, alla folk, 
 lyssna, ni alla som lever i världen, 
 både låga och höga, rika såväl som fattiga! R. 
 
Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, 
 när mina förföljares ondska omger mig? 
De förlitar sig på sina ägodelar 
 och berömmer sig av sin stora rikedom. R. 
 
Men ingen kan rädda sig själv 
 eller ge Gud den lösepenning han kräver. 
För dyr är lösen för livet, 
 den kan aldrig någonsin betalas, 
 så att man får leva för alltid och undgår att se graven. R. 
 
Nej, man skall se att visa män dör, 
 att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, 
 de måste lämna sina ägodelar åt andra. R. 
 
Halleluja  Joh 14:6 
 
V. Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 
 
Evangelium Mark 9:38–40 
 
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt 
namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus 
sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt 
tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.« 
 
 TORSDAG DEN 24 MAJ 
 

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN 
Fest 



 
Läsning Jer 31:31–34 
 
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel 
och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem 
vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän 
jag var deras herre, säger Herren. 

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, sä-
ger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jags-
kall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa 
varandra och säga: ’Lär känna Herren’, ty de skall alla känna mig, från den minste till 
den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag 
inte längre minnas.” 
 
Eller: 
 
Läsning  Heb 10:11–18 
 
Bröder. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, 
som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer 
för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans fien-
der skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för all 
framtid fullkomnat dem som blir helgade. 

Om detta vittnar också den heliga Anden för oss. Först heter det: Detta 
är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren.  Jag 
skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan: De-
ras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är 
förlåtna behövs inte mer något syndoffer. 
 
Responsoriepsalm  Ps 110:1b–e, 2, 3 (R. 4b) 
 
R. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. 
 
Herren sade till min Herre: 

”Sätt dig på min högra sida, 
till dess jag har lagt dina fiender 

som en pall under dina fötter.” R. 
 

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. 
Härska mitt ibland dina fiender! 

Hos dig finns väldet den dag då makten blir din. 
I helig strålglans har jag fött dig 
före morgonstjärnan, ur mitt sköte. R/. 

 
Halleluja  Heb 5:8–9 
 



V. Fast han var Son, lärde han sig lyda genom att lida, 
och när han hade fullkomnats 
blev han för alla som lyder honom 
den som bringar evig frälsning. 
 
 
 
Evangelium  Mark 14:22–25 
 
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, medan Jesus 
och hans lärjungar åt, tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och 
sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackadeGud och gav åt 
dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som 
blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jagdricka av det vinstocken ger 
förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” 
 
 FREDAG DEN 25 MAJ 
 
Läsning Jak 5:9–12 
 
Mina kära: Klaga inte på varandra så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dör-
ren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tåla-
mod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni 
har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. 
 Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jor-
den eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni 
av Guds dom. 
 
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    Jfr Joh 17:17 
 
V. Helga oss genom sanningen, 
ditt ord är sanning. 
 
Evangelium Mark 10:1–12 
 
Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. 
Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom 
några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en 
man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« 
De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus 
sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapel-
sen  gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för 
att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud 
har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade lär-
jungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin hustru 
och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och 
gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska.« 
 
 LÖRDAG DEN 26 MAJ 
 
Läsning Jak 5:13–20 
 
Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är 
någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja 
honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall 
rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få 
förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli 
botade. 
 Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en 
människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget 
regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, 
och jorden lät sin gröda växa. 
 Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för ho-
nom tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar 
hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna. 
 
Responsoriepsalm  Ps 141:1–3, 8 (R. 2a) 
 



R. Må min bön gälla inför dig som ett rökoffer, Herre. 
 
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, 
 lyssna till min röst då jag nu ropar till dig. 
Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer, 
 mina händers upplyftande som ett aftonoffer. R. 
 
Sätt, o Herre, en vakt för min mun, 
 bevaka mina läppars dörr. 
Till dig, Herre, ser mina ögon, 
 till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte! R. 
 
Halleluja  Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem som är som barn. 
 
Evangelium Mark 10:13–16 
 
Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lär-
jungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen 
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerli-
gen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« Och han 
tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 
 
 

HELIGA TREFALDIGETS DAG DEN 27 MAJ 
 Högtid 
 
Första läsningen 5 Mos 4:32–34, 39–40 
 
Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, 
alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från himlaval-
vets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om någon har 
hört talas om något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har 
gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller har någon annan gud ens försökt hämta ett folk 
ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, med stark hand 
och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, gjorde med 
er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren 
som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. Om du följer 
hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl för dig och dina efterkom-
mande och du får leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.« 
 
Responsoriepsalm Ps 33:4–6, 9, 18–20, 22 (R. jfr 12) 
 
R. Lyckligt det folk som Herren valt till sin egendom! 



 
Herrens ord är att lita på, 
 han handlar alltid trofast. 
Rätt och rättfärdighet älskar han, 
 Herrens kärlek fyller hela jorden. R. 
 
Genom Herrens ord blev himlen till 
 och rymdens här på hans befallning. 
Han talade och allt blev till, 
 han befallde och det skedde. R. 
 
Herren vakar över dem som fruktar honom, 
 över dem som hoppas på hans nåd, 
han räddar dem från döden 
 och håller dem vid liv i hungertid. R. 
 
Vi sätter vårt hopp till Herren, 
 han är vår hjälp och vår sköld. 
Herre, låt din nåd vila över oss, 
 ty vi hoppas på dig. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 630 
 
Andra läsningen Rom 8:14–17 
 
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till 
slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att 
vi kan ropa:«Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi 
är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi me-
darvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. 
 
Halleluja Jfr Upp 1:8 
 
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 
som var och som är och som skall komma. 
 
Evangelium Matt 28:16–20 
 
Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade 
befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men 
några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all-
makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.« 
 


