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KYRKOÅRET 2018–2019

Rörliga sön- och helgdagar

Första söndagen i advent ........................................................................... 2 december
Den heliga familjen ....................................................................................30 december
Herrens dop ......................................................................................................... 13 januari
Kyndelsmässodagen .........................................................................................3 februari
Askonsdagen .............................................................................................................6 mars
Palmsöndagen......................................................................................................... 14 april
Påskdagen ................................................................................................................. 21 april
Kristi himmelsfärds dag .........................................................................................30 maj
Pingstdagen ................................................................................................................. 9 juni
Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen ...................................... 13 juni
Heliga Trefaldighets dag ........................................................................................16 juni
Kristi kropps och blods högtid ............................................................................23 juni
Jesu hjärtas dag ........................................................................................................28 juni
Kristus konungens dag ..............................................................................24 november

Tillkännagivandet av datum för påsken och rörliga högtider under året 

På Herrens uppenbarelses högtid (Epifania, Trettondedag jul) förkunnar enligt 
kyrkans gamla tradition diakonen eller kantorn, sedan evangeliet sjungits, från 
ambonen datum för det nya årets rörliga högtider med följande ord:

Kära bröder och systrar, liksom vi genom Guds barmhärtighet 
har glatt oss åt vår Herres Jesu Kristi födelse, 
så förkunnar jag också för er glädjen över vår Frälsares uppståndelse.

Den 6 mars infaller askonsdagen och början på den heliga fastetiden.
Den 21 april får ni med jubel fira vår Herres Jesu Kristi heliga påsk.
Den 30 maj infaller vår Herres Jesu Kristi himmelsfärdsdag.
Den 9 juni firas pingstens högtid.
Den 23 juni infaller Kristi kropps och blods högtid.
Den 1 december firas första söndagen i advent, vår Herre Jesu Kristi 
ankomst.
Honom tillhör äran och härligheten i alla evigheters evighet. Amen.

Lektionariet

Lektionariet i mässan för sön- och helgdagar: årgång C.
Lektionariet i mässan för vardagar »under året«: årgång I.
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Tiden »under året«

År 2019 omfattar tiden »under året« 33 veckor, av vilka åtta infaller före fastan 
(14 januari – 5 mars). Tiden »under året« återupptas den 10 juni (måndagen 
efter pingstdagen) som räknas som måndag i vecka 10 »under året« (II veckan 
i psalteriet), och den löper till och med 30 november (lördagen före första sön-
dagen i advent).

STIFTSKOLLEKTER

Följande kollekter (vid alla gudstjänster på de angivna dagarna) är förpliktande 
för alla kyrkor och kapell.

2 december   Första söndagen i advent
  Kollekt för stiftets karitativa arbete

16 december   Tredje söndagen i advent
  Kollekt för Livets fond

3 mars   Åttonde söndagen »under året«
  Kollekt för den Heliga Stolen

14 april   Palmsöndagen
  Stiftets fasteoffer

15 september   Tjugofjärde söndagen »under året«
  Kollekt för det Heliga landet

20 oktober   Tjugonionde söndagen »under året«
  Kollekt för missionsländerna

Bankgiro för inbetalning av kollekterna:

Stiftets karitativa arbete och Stiftets fasteoffer (palmsöndagen):
till bg 900–4789

Livets fond:
till bg 900–5034

Övriga kollekter till Biskopsämbetet:
till bg 900–4680
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FÖRKORTNINGAR

AC Allmänna normer för kyrkoåret och kalendariet
ant Antifon
B u d Bön under dagen
CI Votivmässa till Jesu heliga hjärta
Comm Commune sanctorum
Cp Completorium
CP Instruktion för stiftets egna kalendrar
Cr Credo
CS Votivmässa för prästkallelser
Gl Gloria
IH Allmän instruktion för kyrkans dagliga bön
IM Allmän introduktion till det romerska missalet
Ld Laudes
Off Officium
Pf Prefation
Ps Psalm
Psalt Psalterium för de fyra veckorna. Utdrag ur Kyrkans dagliga bön
v Vecka
Vp Vesper
X se s. 11 n. 5
& Läsning
v Evangelium
* Betecknar de dagar i Proprium Sanctorum som har egna läsningar, 

och där man inte kan använda de löpande läsningarna.
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TABELL ÖVER LITURGISKA DAGAR
i rangordning (AC, 59)

1. De heliga tre påskdagarna.

2.  Juldagen, trettondedag jul, Kristi himmelsfärds dag och pingstdagen.
 Söndagarna i advents-, faste- och påsktiden.
 Askonsdagen.
 Vardagarna i stilla veckan, måndag t. o. m. torsdag.
 Vardagarna under påskoktaven.

3. Herrens högtider, Maria- och helgonhögtider i det allmänna kalendariet.
 Alla själars dag.

4.  Egna fester:
 a) Högtiden för ortens, stadens eller statens huvudskyddspatron 
  (firas också av ordnarna).
 b) Högtiden för den egna kyrkans invigning och den årliga minnes-
  högtiden för kyrkoinvigningen. 
 c) Högtiden för den egna kyrkans namn.
 d) Högtiden för den egna ordens eller kongregationens namn, grundare 

eller huvudskyddspatron. (Av dessa dagar firas endast en som högtid, 
de två övriga som fester. Om grundaren endast är beatificerad firas han 
eller hon med graden fest.)

II

5.  Herrens fester i det allmänna kalendariet.

6.  Söndagar i jultiden och söndagar »under året« .

7.  Maria- och helgonfester i det allmänna kalendariet.

8.  Egna fester:
a)  Festen för stiftets huvudskyddspatron.
b) Årsdagen av domkyrkans invigning.

 c) Festen för huvudskyddspatronen för området, provinsen, nationen 
  eller ett större område (kan av pastorala skäl firas som högtid; firas 
  också av ordnarna).
 d) Festen för ordens, kongregationens eller ordensprovinsens namn, 

grundare eller huvudskyddspatron, med hänsyn tagen till föreskrifter-
na under punkt 4.

e) Andra fester i en lokal kyrka.
 f ) Andra fester i ett stifts, en ordens eller en kongregations kalendarium.
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9.  Vardagar i advent fr. o. m. 17 december t.o.m 24 december.
 Dagar i juloktaven.
 Vardagar i fastan.

III

10.  Obligatoriska minnesdagar i det allmänna kalendariet.

11. Obligatoriska minnesdagar i det särskilda kalendariet:
 a) Minnesdag för den andra skyddspatronen för en ort, i ett stift, ett om-

råde eller en provins, en nation, ett större område, en orden, en kongre-
gation eller ordensprovins.

 b) Andra obligatoriska minnesdagar i ett stifts, en ordens eller en kongre-
gations kalendarium. (Vid varje kyrka eller kapell firas de kanoniserade 
eller beatificerade helgon som är begravda där, om de är inskrivna i 
martyrologiet eller dess appendix. CP, 11).

12. Fakultativa minnesdagar, som emellertid också kan firas på de under punkt 
9 nämnda dagarna, enligt bestämmelserna på s. 20 n. 10. På samma sätt 
kan de obligatoriska minnesdagar, som tillfälligt inträffar på fastans varda-
gar, firas som fakultativa.

13. Vardagar i adventstiden t.o.m 16 december.
Vardagar i jultiden från 2 januari till lördagen efter trettondedag jul.
Vardagar i påsktiden från måndagen efter påskoktaven t.o.m pingstafton.

 Vardagar »under året« .
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KYRKOÅRET OCH KALENDARIET

Liturgiska dagar

1.  Det naturliga dygnet (från midnatt till midnatt) räknas normalt som en 
liturgisk dag, med undantag av söndagar och högtider, som räknas från 
vespern kvällen före (första vespern). AC, 3.

2.  Söndagen skall anses som den viktigaste helgdagen. Därför skall den inne-
varande söndagens liturgi ge vika endast för högtider och Herrens fester 
(festa Domini). Söndagarna i advents-, faste- och påsktiden räknas dock 
som högre än alla Herrens fester och alla högtider. Högtider, som infaller 
på dessa söndagar, flyttas till följande måndag, dock ej i stilla veckan eller 
påskoktaven. AC, 5.

3.  Högtider inleds kvällen innan med första vespern. Några högtider har dess-
utom egen helgsmålsmässa. Denna firas som kvällsmässa dagen innan. AC, 11.

4.  Fester sammanfaller normalt med det naturliga dygnet. De saknar första 
vesper, såvitt de inte är Herrens fester som firas på söndagar »under året«, 
då de ersätter dessa. AC, 13.

5.  Minnesdagar kan vara obligatoriska eller fakultativa. Deras firande förenas 
med dagens, enligt normer i de allmänna introduktionerna till missalet 
och tidegärden. Obligatoriska minnesdagar, som infaller på veckodagarna 
under fastan,  behandlas som fakultativa (s. 20 n. 10). Om på samma dag  
flera fakultativa minnesdagar finns upptagna, kan endast en firas; övriga 
utelämnas. AC, 14.

6.  Lördagar »under året«, då ingen obligatorisk minnesdag inträffar, kan min-
net av den saliga jungfrun Maria firas. AC, 15.

7.  Veckans dagar efter söndagen kallas vardagar (eller ferialdagar). De firas 
på olika sätt, beroende på innevarande kyrkoårstid. AC, 16.

8.  Gångedagarna eller rogationsdagarna och kvatemberdagarna på gemen-
samt datum för hela den latinska riten förekommer inte längre. I stället kan 
biskopen påbjuda motsvarande böndagar för särskilda ändamål inom stif-
tet. Mässan på dessa dagar väljes bland mässorna för skilda angelägenheter.

9.  Av pastorala skäl är det tillåtet att till söndagar »under året» förlägga de 
firanden som inträffar under veckan och som är förankrade i den folkliga 
fromheten. Förutsättningen härför är att dessa i ovanstående tabell har fö-
reträde framför söndagen. Dessa firningar kan äga rum i alla mässor som 
firas med menighet. AC, 58.
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När två firningsämnen sammanfaller

10.  Om två firningsämnen infaller på samma dag väljer man det som har före-
träde enligt tabellen ovan. AC, 60.

11.  Om en högtid ett år trängs undan av en högre dag, flyttas den till närmaste 
fria dag enligt reglerna i tabellen ovan, nn. 1–8. AC, 60. Trängs dagen un-
dan av en söndag i advents-, faste- eller påsktiden, förläggs den till följande 
måndag eller närmast därpå följande fria dag. AC, 5. Övriga firningsdagar 
utelämnas detta år. AC, 60.

12.  Om den innevarande dagens vesper sammanfaller med den följande da-
gens,  har den företräde som har högre rang enligt förteckningen ovan. Vid  
samma rang har innevarande dagens vesper företräde. AC, 61.

MÄSSANS OLIKA FORMER

När stiftets biskop presiderar

1.  I den lokala kyrkan skall den mässa anses ha högsta rang som leds av bi-
skopen, omgiven av sina präster, diakoner och lekmannaministranter, och 
i vilken Guds folk deltar fullständigt och aktivt. Ty detta är den yppersta 
manifestationen av kyrkan. IM, 112.

Församlingens mässa

2.  Stor vikt skall även tillmätas den mässa som firas med en menighet, i syn-
nerhet då lokalförsamlingen, eftersom denna vid en viss tid och på en viss 
plats representerar hela den universella kyrkan, i synnerhet vid det gemen-
samma söndagsfirandet. IM, 113.

Konventual- eller kommunitetsmässa

3.  Bland de mässor som firas av bestämda gemenskaper tillkommer en sär-
skild värdighet konventual- eller kommunitetsmässan, eftersom den är en 
del av det dagliga officiet. Trots att den inte utgör någon speciell form av 
mässa är det synnerligen önskvärt att den firas med sång, i synnerhet då 
den firas med fullt deltagande av kommunitetens samtliga medlemmar, 
vare sig de är ordensfolk eller kaniker. I denna mässa utövar nämligen var 
och en sin uppgift, alltefter vigning eller tjänst. Alla de präster som inte av 
pastoral nödvändighet måste celebrera var och en bör därför om möjligt 
koncelebrera i dessa mässor. Alla kommunitetens prästerliga medlemmar, 
som av pastorala skäl, för de troendes skull, måste celebrera individuellt, 
kan också koncelebrera i konventual- eller kommunitetsmässan samma 
dag. IM, 114.
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Koncelebration

4.  Meningen med koncelebration är att framhäva offrets, prästämbetets och 
Guds folks enhet. Detta blir tydligast när biskopen presiderar. Prästernas 
koncelebration synliggör och stärker deras broderliga enhet i samma vig-
ning och uppdrag. Därför skall man så ofta som möjligt praktisera koncele-
bration, såvida inte församlingarnas behov kräver något annat. De präster 
som bor tillsammans eller gör tjänst i samma kyrka skall inbjuda gästande 
präster att delta. Eucharisticum mysterium, n. 47.

Församlingsmässa

5.  En kyrkoherde är förpliktad att frambära den heliga mässan för sin försam-
ling varje söndag och påbjuden högtid. Förpliktelsen gäller från den dag 
han högtidligt tillträder sin befattning. Den som har giltigt förhinder skall 
skaffa ersättare eller fira mässan i denna intention en annan dag. En kyr-
koherde med flera församlingar behöver bara frambära mässan för folket en 
gång dessa dagar. CIC, can. 534. Denna förpliktelse anges med ett kors (X) i 
detta Ordo.

När helgens mässa firas kvällen innan – helgsmålsmässa

6.  Enligt CIC, can. 1248 § 1, uppfyller man söndagsbudet genom att delta 
i mässan »på själva dagen eller kvällen innan«. Därför skall föregående 
kvälls mässa innehålla samtliga föreskrivna (predikan, allmän kyrkobön 
etc.) eller rekommenderade element (t.ex. sång). IM, 115–116. Vid valet av 
mässformulär gäller i detta fall principen att den påbjudna helgdagen äger 
företräde, oberoende av rang i tabellen ovan. Gudstjänstkongregationen, 
Notitiae 20 (1984), 603. Därför kan man också vid församlingsgudstjänst 
kombinera kvällsmässan med samma högtids vesper (utan hänsyn till re-
geln ovan s. 10 n. 11).
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TABELL ÖVER RITUALMÄSSOR,
MÄSSOR »FÖR SKILDA ANGELÄGENHETER«
VOTIVMÄSSOR OCH MÄSSOR FÖR AVLIDNA

Förkortningar

V1 =  Ritualmässor (IM, 372). Mässor »för skilda angelägenheter« eller votiv-
mässor som firas efter särskilt påbud eller tillstånd av stiftets biskop un-
der speciella omständigheter eller av pastorala skäl (IM, 374).

V2 =  Mässor »för skilda angelägenheter« och votivmässor som kan firas när en 
kyrkas rektor eller celebranten bedömer att anledning föreligger (IM, 376).

V3 =  Mässor »för skilda angelägenheter« och votivmässor som firas av pietets-
skäl (IM, 371).

D1=  Begravningsmässa (IM, 380).
D2 =  Requiemmässa efter underrättelse om dödsfall, efter begravning eller på 

första årsdagen (IM, 381).
D3 =  »Daglig« requiemmässa (IM, 381). När D1 och D2 är förbjudna är också 

D3 förbjuden.

+  =  tillåten.

–  =  ej tillåten.

1. Påbjudna högtider      V1– D1–

2. Söndagar i advents-, faste- och påsktiden    V1–  D1–

3. De heliga tre påskdagarna samt
skärtorsdag under dagen

V1–    D1–

4. Ej påbjudna högtider, alla själars dag V1– D1+ D2–

5. Askonsdagen samt måndag, tisdag
och onsdag i stilla veckan

V1– D1+ D2–

6. Dagar i påskoktaven V1– D1+ D2–

7. Söndagar i jultiden och »under året« V1+
D1+

V2–
D2–
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Val av mässa (IM 353–355, 363)

7.  Vid högtider skall prästen följa den kyrkas kalendarium där han celebrerar.

8.  På söndagar, på veckodagar i advent, jultiden, fastan och påsktiden, vid 
fester och på obligatoriska minnesdagar:

 a)  Vid mässa med folkets deltagande följer prästen den kyrkas kalenda-
rium där han celebrerar.

 b)  Vid mässa med endast en ministrant kan prästen välja antingen kyr-
kans eller sitt eget kalendarium.

9.  På fakultativa minnesdagar:
 a)  På veckodagarna i advent 7–24 december, under juloktaven och på 

veckodagarna i fastan (utom askonsdagen och veckodagarna i stilla 
veckan) firar prästen den mässa som är föreskriven för innevarande 
dag. Om på denna dag en minnesdag är inskriven i det allmänna ka-
lendariet, kan han använda dennas kollektbön, dock ej på askonsda-
gen eller under stilla veckan.

8. Fester  V1+ 
D1+

V2–
D2–

9. Vardagar i advent
(fr.o.m 17 t.o.m 24 december)

V1+
D1+

V2 –
D2+ D3–

10. Dagar i juloktaven V1+
D1+ 

V2–
D2+ D3–

11. Vardagar i fastetiden  V1+
D1+

V2–
D2+ D3–

12. Obligatoriska minnesdagar V1+
D1+

V2+
D2+ 

V3–
D3–

13. Vardagar i adventstiden
(t.o.m 16 december)

V1+
D1+

V2+ 
D2+

V3–
D3–

14. Vardagar i jultiden
(fr.o.m 2 januari) 

V1+
D1+

V2+
D2+

V3–
D3–

15. Vardagar i påsktiden V1+
D1+

V2+ 
D2+

V3–
D3–

16. Vardagar »under året«  V1+
D1+

V2+
D2+

V3+
D3+
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 b)  På vardagar i advent före den 7 december, under jultiden från 2 ja-
nuari och under påsktiden kan prästen antingen välja innevarande 
veckodags mässa eller dagens eventuella helgonmässa eller mässan 
för något av de helgon som är inskrivna på denna dag i martyrologiet.

10.  På vardagar »under året« kan man välja:
 a)   antingen en av de 34 mässorna för söndagarna »under året«. Dessa   

 mässformulär kan kombineras sinsemellan eller med orationer »för   
 skilda angelägenheter« (IM, 363),

 b)   eller mässan för fakultativ minnesdag, eller för annat helgon som är   
 inskrivet denna dag i martyrologiet,

 c)  eller en mässa »för skilda angelägenheter« eller votivmässa,
 d)   eller vilken mässa som helst för de avlidna. Den »dagliga« requiem-  

 mässan får endast förekomma där mässintentionen gäller avlidna.

Om prästen celebrerar med församling skall han främst tänka på dess bästa och 
undvika att påtvinga den sina egna preferenser. I synnerhet skall han undvika 
att utan goda skäl frångå de löpande läsningarna ur lektionariet. Kyrkan önskar 
nämligen att Guds ords bord dukas i all sin rikedom för de troende.

Därför bör han också iaktta återhållsamhet med mässor för avlidna. Varje mässa 
frambärs ju för de levande och de döda, och i varje eukaristisk bön ber man för 
de avlidna.

Där de troende är särskilt fästa vid vissa fakultativa firningsdagar för den saliga 
jungfrun Maria eller helgonen, bör man i rimlig mån tillmötesgå deras legitima 
fromma önskan.

Mässor och orationer »för skilda angelägenheter« samt votivmässor 
(IM 368–378)

11. Med tanke på den utökade valmöjligheten i fråga om läsningar och böner 
bör man använda mässorna för skilda angelägenheter återhållsamt, det vill 
säga endast när tillfället så kräver.

12. I alla mässor för skilda angelägenheter kan man, om inte annat uttryckli-
gen sägs, använda innevarande veckodags läsningar och därtill hörande 
sånger, om de är innehållsligt passande.

13.  Ritualmässor hör samman med firandet av vissa sakrament eller sakramen-
talier. De får inte användas på söndagar under advents-, faste- eller påskti-
den, på högtider, under påskoktaven, på alla själars dag, på askonsdagen 
eller under stilla veckan. Användningen av ritualmässor följer i övrigt sär-
skilda regler som återfinns i ritualböckerna eller vid själva mässformulären.
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14.  Angående mässor »för skilda angelägenheter« och votivmässor gäller 
 följande:

 a)  I samband med särskilt allvarliga händelser eller då särskilda pastorala 
skäl föreligger, kan stiftsbiskopen bestämma eller tillåta att respektive 
typ av mässa firas på vilken dag som helst, dock inte vid högtider eller 
på söndagarna under advents-, faste- eller påsktiden, under påskokta-
ven, på alla själars dag, på askonsdagen eller under stilla veckan.

 b)  Det är kyrkans rektor eller celebranten som avgör om det föreligger 
verkliga pastorala skäl att fira sådana mässor (t.ex. Jesu hjärtas mässa 
första fredagen i månaden) också på obligatoriska minnesdagar eller 
på vardagarna i advent före 17 december, i jultiden fr. o. m. 2 januari, i 
påsktiden efter påskoktaven, när votivmässor inte är tillåtna.

 c)  Mässor och orationer »för skilda angelägenheter« firas endast på var-
dagar »under året« när ingen obligatorisk minnesdag infaller. Man kan 
dock nöja sig med att välja orationerna i dessa mässor och för övrigt 
använda läsningarna för den innevarande dagen. IM, 323, 334, 319.

Mässa för »äkta makar«

15.  När vigsel firas med mässa väljer man mässan »för äkta makar« med vit 
färg. På söndagar och högtider firas i stället dagens mässa, dock med väl-
signelse av brudparet samt, om så befinns lämpligt, den särskilda hög-
tidliga slutvälsignelsen. Eftersom ordets liturgi är av så stor betydelse för 
katekesen om äktenskapet kan man, när mässan »för äkta makar« inte får 
användas, välja en av läsningarna ur brudmässan (utom under de heliga 
tre påskdagarna och på påbjudna högtider). På söndagar under jultiden 
och »under året« får man fira mässan »för äkta makar« i sin helhet, om vig-
seln endast sker i bröllopsgästernas närvaro.

16.  Om vigseln sker i fastetiden eller på andra dagar med botkaraktär, skall 
kyrkoherden påminna dem om kyrkoårstidens speciella karaktär. Ordo 
celebrandi matrimonium, n. 32.

Årsdag av påveval, biskopsvigning eller egen prästvigning

17. På vardagar »under året« kan man fira mässan för dessa tillfällen eller välja 
endast orationerna eller kollektbönen.
Om det föreligger pastorala skäl kan dessa mässor firas också på en närlig-
gande dag enligt reglerna för mässor »för skilda angelägenheter« och vo-
tivmässor (n. 14 b). Man bör dock på själva årsdagen markera den genom 
en särskild intention i kyrkans allmänna förbön.
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Mässor för avlidna (IM 379–385)

18.  Bland mässorna för de avlidna kommer begravningsmässan i första rum-
met. Den kan firas alla dagar utom vid påbjudna högtider, på skärtorsda-
gen, under påskens heliga tre dagar och på söndagarna i advent, fastan 
och påsktiden.

19.  Om begravningsmässan firas i direkt anslutning till begravningen, sker det 
sista avskedstagandet omedelbart efter bönen efter kommunionen. Det 
är lämpligt att påskljuset brinner intill båren. Detta moment kan endast fö-
rekomma om stoftet verkligen finns i kyrkan. I stoftets frånvaro skall inget 
castrum doloris eller liknande förekomma.

20.  Mässor för avlidna efter meddelande om dödsfall, i samband med grav-
sättning och på första årsdagen av dödsfall kan även firas på veckodagarna 
i juloktaven, på obligatoriska minnesdagar och på ferialdagar som inte är 
askonsdagen eller infaller i stilla veckan.

21. Övriga mässor för avlidna, de s.k. dagliga requiemmässorna, kan firas alla 
vardagar »under året» då fakultativ minnesdag infaller eller som är ferial-
dagar, under förutsättning att de verkligen firas med applikation för de av-
lidna.

22.  När man förbereder en mässa för avlidna, särskilt då begravningsmässan, 
skall man vid valet av utbytbara delar (t.ex. orationerna, läsningarna och 
kyrkans allmänna förbön) ta vederbörlig hänsyn till den avlidne, hans eller 
hennes familj och de närvarande.

23.  I mässorna för de avlidna bör violett färg föredras framför svart. Altaret de-
koreras inte med blommor.

24.  Den präst som accepterar ett stipendium för en viss intention är moraliskt 
förpliktigad att fira mässan för detta ändamål, personligen eller genom en 
annan präst, enligt reglerna i den kanoniska lagen (can. 945–958). Det är 
strängt förbjudet att slå ihop flera intentioner till en enda mässa, såvida 
inte givarna uttryckligen går med på detta. (Dekret från kleruskongrega-
tionen 22 februari 1991.)

Att observera i mässan

25.  Gloria sjungs eller läses i mässan på söndagar utom i advents– och fasteti-
den, samt på högtider och fester, i jul– och påskoktaven samt vid särskilda 
högtidliga tillfällen. IM, 53. I övriga fall utelämnas det.

26.  Kollektbönen (och bönen över offergåvorna samt bönen efter kommunio-
nen) skall vara en enda. Böner i andra intentioner (t.ex. på årsdagar) för-
läggs till kyrkans allmänna förbön.
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27.  I lektionariet för veckodagar ingår läsningar för varje dag varje vecka under 
hela året. Följaktligen skall man normalt använda dessa läsningar på res-
pektive dag, om inte dagen är en högtid, fest eller minnesdag med egna 
läsningar ur Nya testamentet där dagens helgon omnämns.

  Om veckans löpande skriftläsning blir avbruten på grund av en högtid, 
en fest eller ett annat särskilt firande, är det tillåtet för prästen att, med 
hänsyn tagen till hela veckans läsningar, antingen kombinera utelämnade 
texter eller byta ut texter mot andra texter för samma vecka.

  I mässor med särskilda grupper är det tillåtet för prästen att välja de 
läsningar som förefaller honom bäst lämpade. De skall dock hämtas ur ett 
approberat lektionarium. IM, 358.

28.  Trosbekännelsen läses på söndagar och vid högtider. Den kan också före-
komma vid särskilda högtidligare tillfällen.

29.  Reglerna för de olika eukaristiska bönerna återfinns på respektive ställe i 
missalet. I den fjärde eukaristiska bönen får endast dess egen prefation an-
vändas. På de helgons minnesdagar som saknar egen prefation, kan man 
ta en prefation antingen från commune eller »under året«, enligt de olika 
kyrkoårstiderna, eller prefation om helgonen.

30.  Församlingen kommunicerar efter celebrantens kommunion. Helst bör 
kommunionen ske med de hostior som konsekrerats i samma mässa och 
ske under båda gestalterna. Så framstår kommunionen bättre som ett del-
tagande i det offer som frambärs här och nu. IM, 283.

 Den som redan kommunicerat en viss dag får gå till kommunionen ännu 
en gång den dagen, förutsatt att kommunionen sker inom ramen för en 
mässa som man verkligen deltagit i. (CIC, can. 917, med autentisk tolkning 
26 juni 1984.)

TIDEGÄRDEN
Förpliktelse att be tidegärden (IH, 28–32)

1.  Biskopar, präster och diakoner har fått kyrkans uppdrag att fira tidegärden. 
De skall fira den i dess helhet (för ständiga diakoner gäller särskilda regler) 
och så nära den rätta tidpunkten på dagen som möjligt.

 De skall lägga främsta vikten vid de tideböner som utgör tidegärdens 
höjdpunkter, laudes och vesper, och de får inte utan allvarliga skäl försum-
ma dessa. Läsningsgudstjänsten, som är det främsta sättet att liturgiskt fira 
Guds ord, skall förrättas troget. På detta sätt fullgör de dagligen sin sär-
skilda uppgift att ta till sig Guds ord. Så blir de fullkomligare lärjungar till 
Kristus och fattar på ett djupare sätt hans outrannsakliga rikedomar. För att 
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bättre kunna helga hela dagen skall de dessutom lägga sig vinn om att re-
citera bönen under dagen samt completoriet, i vilket de fullbordar »Guds 
verk« och överlåter sig i Guds händer. IH, 29.

2.  Katedral– och kollegiatskapitel skall i koret förrätta de delar av tidegärden 
som åligger dem genom allmän eller partikulär rätt.

3.  Ordenskommuniteter förpliktade till tidegärden samt deras enskilda 
medlemmar skall förrätta tidebönerna i enlighet med sin partikulära rätt.

De olika tidebönerna

4.  När man ber tidebönen som korbön eller gemensam gudstjänst följer man 
det egna kalendariet. IH, 24; AC, 52 c. Vid enskild bön följer man antingen 
det egna kalendariet (så alltid beträffande egna högtider och fester) eller 
det lokala. IH, 243.

5.  Söndagar:
 a)   Allt följer ordinariet, psalteriet och propriet, beroende på kyrkoårstid.

 b)  Söndagen har både första och andra vesper.
 c)   I läsningsgudstjänsten följer efter andra läsningens responsorium Te   

 Deum med undantag av fastetiden.

6.  Högtider (IH, 204–207):
 a)  Vid första vespern följer man helt propriet eller communet.
 b)  Första completoriet som på lördag kväll.
 c)  Läsningsgudstjänsten följer helt propriet eller communet. Alltid Te   

 Deum.
 d)   Vid laudes tas allt ur propriet eller communet med psalmerna för   

 söndag i vecka I.
 e)  Vid bön under dagen (ters, sext, non):

   1)   Hymn som i ordinariet.
   2)   Antifon(er), kort läsning, versikel och slutbön ur propriet eller   

       communet.
   3)   Psaltarpsalmer:
          – om en högtid har egna psalmer, använder man dem i en av   

           tidebönerna; om man firar också de övriga två, tar man                      
           psalmerna ur serien tilläggspsalmer (står efter veckans 

                       completorier i »Kyrkans dagliga bön«),
         – om högtiden saknar egna psalmer och infaller på en söndag tar  

          man söndag vecka I:s psalmer i en av tidebönerna, i de två övriga
            tillläggspsalmerna,
        – i annat fall tar man alltid tilläggspsalmerna.
 f )   Vid andra vespern följer man helt propriet eller communet.
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 g)  Andra completoriet som på söndag kväll.

7.  Fester (IH, 231–234):
 a)  Första vesper firas endast när Herrens fester infaller på en söndag. I   

 så fall beds completoriet som på lördag kväll.
 b)  Läsningsgudstjänsten följer helt propriet eller communet, alltid med  

 Te Deum.
 c)  Vid laudes tas allt ur propriet eller communet med psalmerna från   

 söndagen i vecka I.
 d)  Vid bön under dagen:

   1)   Hymn som i ordinariet.
   2)   Kort läsning, versikel och slutbön som i propriet eller communet.
   3)   Om det inte finns egna psalmer tar man psalteriet för den 
          innevarande veckodagen. Ber man mer än en bön under da-  

        gen kompletterar man med tilläggspsalmerna.
 e)  Vespern följer helt propriet eller communet.
 f )  Completorium för den innevarande veckodagen.

8.  Minnesdagar (IH, 220, 234–236):
 a)   Laudes, vesper och läsningsgudstjänst:
   1)   Psalmer och antifoner för den innevarande veckodagen.
   2)   Antifon till invitatoriepsalmen, hymner, korta läsningar med
          versiklar, antifoner till Benedictus och Magnificat samt förböner:
          – om det finns egna tar man dessa;
          – i annat fall tar man dem från veckodagen eller ur communet.
   3)   Slutbönen är alltid egen.
 b)   Vid läsningsgudstjänsten:
   1)   Bibelläsningen med responsorium enligt innevarande veckodag.
   2)   Andra läsningen med responsorium tas ur propriet eller 
          communet. Om ingen egen hagiografisk läsning finns kan man ta  

        den innevarande dagens patristiska läsning.
   3)    Te Deum utelämnas alltid.
 c)  Vid bönen under dagen och vid completorium tar man allt från
    innevarande veckodag. Ber man mer än en bön under dagen 
   kompletterar man med tilläggspsalmerna.

9.  Vardagar med ferialofficium:
 a)   Allt enligt ordinariet, psalteriet och propriet, beroende på 
   kyrkoårstiden.
 b)   I läsningsgudstjänsten utelämnas alltid Te Deum.
 c)   Slutbönen i läsningsgudstjänsten hämtas alltid ur propriet. I övriga   

 tideböner tas de »under året« ur psalteriet, i annat fall ur propriet.
 d)   När det inte är någon obligatorisk minnesdag, kan man om så är   
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 lämpligt ihågkomma ett helgon som denna dag är inskrivet i   
 martyrologiet eller be ett votivofficium (t.ex. till Jesu hjärta.)

När minnesdagar inte kan firas fullständigt  (IH, 237–239; IM, 355 A)
10.  Minnesdagar, som infaller 17–31 december eller i fastetiden, kan firas på 

följande sätt (dock ej på askonsdagen och i stilla veckan):
 a)   Vid läsningsgudstjänsten kan man efter andra läsningen med dess   

 responsorium tillägga den egna hagiografiska läsningen med dess   
 responsorium och slutbönen om helgonet.

 b)   Vid laudes och vesper kan man efter slutbönen utelämna 
   konklusionen och tillägga antifonen och slutbönen om helgonet.

 c)  I mässan kan man ta kollektbönen om helgonet.

PÅBJUDNA HÖGTIDER  
Guds heliga moder Marias högtid den 1 januari
Trettondedag jul – Epifania – Herrens uppenbarelse den 6 januari
Kristi himmelsfärds dag
Kristi kropps och blods högtid (firas andra söndagen efter pingst)
S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar, den 29 juni
Jungfru Marias upptagning till himlen den 15 augusti 
Alla helgons dag den 1 november
Juldagen, vår Herres Jesu Kristi födelse, den 25 december

Enligt Gudstjänstkongregationens dekret 30 november 2016 (Prot. N. 491/16) 
är S:t Josef 19 mars och Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet 8 de-
cember inte längre påbjudna i Stockholms katolska stift.

KYRKANS BOTDAGAR
På askonsdagen och långfredagen är de troende förpliktade till fasta och ab-
stinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen – budet att 
avstå från kött – alla som har fyllt 14 år.

På fredagarna skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna bot-
göringen. Detta sker t. ex.

- genom att avstå från kött eller något annat slag av mat, 
- genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,
- genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på så 
 sätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande, 
 - genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, ge-
nom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandak-
ten, 
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- genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar eller 
ensamma.

Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under van-
liga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma. Det är ingen synd, om 
någon inte uppfyller sin botplikt någon fredag. En allvarlig avsikt att göra bot 
är dock förpliktande.

AVLIDNA BISKOPAR, PRÄSTER, DIAKONER, BRÖDER OCH SYSTRAR 
3 januari 2000  P. Pierre Aupy OP
5 januari 2010  P. Wilhelm Feussner SJ
8 januari 1975 Abbot Oswald Eaves OSB
13 januari 2005 P. Paul Glogowski SDB
13 januari 2012 Fader Bertil Roslund
14 januari 2010  P. Richard Appleyard CP
14 januari 2010  P. Gerard Peters OFM
14 januari 2013 Syster Christel Dawo RSCJ
17 januari 1998  Syster Theokosia Stadler SSND
20 januari 2004  Syster Demetria Danuta Sobótka, Mariasyster från Luboń
21 januari 1977  Syster Kwirina Chwalna, Mariasyster från Luboń
22 januari 1996  Syster Theresia M. Edelgundis Zeitler SSND
22 januari 2009  Syster M. Dosithea, Mariasyster från Osnabrück
23 januari 1972  Syster M. Machalda Knöferl SSND
23 januari 1981  Syster M. Gertrud O.Ss.S.
25 januari 2015 Syster Helena Brita Ramdahl OSB
25 januari 2018 Fader Paul Müller
26 januari 1977  Syster Paschalia Karasiewicz, Mariasyster från Luboń
27 januari 1988  Kyrkoherde Kazimir Vilnis
27 januari 2003  Br. Josef Mersch SJ
30 januari 1987  Syster Maria Lucia Kock O.Ss.S.
31 januari 1999  Syster Maria av den Helige Ande OCD
5 februari 1977 P. Hermann Kreutzer SJ
5 februari 1996  Syster Maria-Theresia av Kristus Konungen OCD
6 februari 1963  Syster M. Johanna Schmitt SSND
6 februari 1969 Syster M. Sigrid Komberg
6 februari 2005  Diakon John Josten
6 februari 2017 Diakon Birger Andersson
7 februari 2009  P. John Schoeberle OMI
13 februari 2006  P. Georg Adalbert Engelhart OSB
15 februari 1992  Syster Antonina M. Ansgaria Kumos, Mariasyster från Luboń
16 februari 1995  P. Jean Dureau OP
18 februari 1986  Syster M. Humilina Seitz SSND
19 februari 2017 Moder Birgitta Abrahamsson OSB
20 februari 2016 Syster M. Valentine Diegelmann
21 februari 2006  P. Wilhelm Imach OMI
23 februari 1986  Moder M. Henrika O.Ss.S.
23 februari 2017 P. Amadeo Paolino SJ
25 februari 1951  Syster Krispina Zajac, Mariasyster från Luboń
25 februari 2006  Syster Maria Polimeni OP
25 februari 2009  Syster M. Melina Hauer SSND
26 februari 1984  P. Jan Antoni Kalyta OMI
27 februari 2016 Syster Miriam Joseph Broomé SSND
3 mars 2018 Syster M. Gabriela Berger CSSE
4 mars 2010  Syster Agnes Elisabeth Bergenstråhle OP
7 mars 2001  P. Józef Nowacki SDB
7 mars 2018 Syster Mikaela OP
9 mars 1980  P. Hermann Burczyk SDB
11 mars 2002  Msgr Don Ricardo Bulloni



Inledning22

11 mars 2011 Syster Marie-Brigitte Hulleu OP
13 mars 1983  Fader Beda Othar Romanczyk
14 mars 1980  Kyrkoherde Frans Bobrowski
18 mars 2002  Fader Vincente Mantilla Domínguez
18 mars 2002  Syster Basler, Elisabethsyster
18 mars 2005  Fader Krystian Soll OMI
19 mars 1999  Syster Maria Liboria Postkemper, Elisabethsyster
19 mars 2001  Syster Natanaela Jakubowska, Mariasyster från Luboń
20 mars 2006  Prelat Johannes F. Koch
21 mars 2011 Syster M. Margaretha Chojinski, Mariasyster från Osnabrück
23 mars 2004  Syster Maria Heliona Meyer, Elisabethsyster
25 mars 2000  Syster Imelda Schulz, Elisabethsyster
28 mars 1988 Syster M. Angelina Aepken
28 mars 2014 Diakon Folke Segerstedt
29 mars 2000  Syster Bernharda Müller, Elisabethsyster
31 mars 1984  Kyrkoherde Josef Johan Theeuwes
5 april 1965  Biskop Johannes Erik Müller
7 april 1991  Syster Wiktoria Janiak, Mariasyster från Luboń
11 april 1986  Fader Paul Verburgh
13 april 2001  Syster Witolda Franek SSND
14 april 1989  Fader Josip Kropek
14 april 2018 Fader Józef Węgrzynek
18 april 2006  Syster M. Ludgera Woehl, Elisabethsyster
21 april 1989 Syster Elsbeth av den heliga Thérèse av Jesusbarnet OCD
23 april 2008  Syster Athanasia Bokisch, Elisabethsyster
27 april 2014 Msgr Göran Degen
28 april 1990  Syster M. Reginberta Pöllmann SSND
29 april 1993  Syster Bobola Drojecka, CMBB
1 maj 1993 Syster Flawia Dzwonkowska, Mariasyster från Luboń
6 maj 2013 Fader Mikhael Chahin
7 maj 2017 Fader Rafael Saráchaga Garcia
8 maj 1975  Syster Natalia Jedrzejczak, Mariasyster från Luboń
8 maj 2004  Fader Leszek Piotrkowicz
8 maj 2007  Syster Antida Beatrice Ciappesoni O.Ss.S.
9 maj 2005  Syster M. Piera Grilli O.Ss.S.
12 maj 1983  Msgr Gösta Karl Pontén
17 maj 1966  Br. Leonard Reck SDB
18 maj 1991  Sr Teresa Margaretha av Marie Obefläckade Hjärta OCD
18 maj 2002  Apost. protonotar Czesław Chmielewski
19 maj 1999  Syster Maria Beatrix Schmidt, Mariasyster från Osnabrück
19 maj 2015 Syster Marie-Ingrid Grave OP
21 maj 2014 Syster Paula Carlsson OSB
22 maj 1995  Msgr Kristian Hylla
22 maj 2015 Jesu lilla syster Andrea Tiphine  
23 maj 1994  Syster Natalia Kunisz, CMBB
24 maj 1990  Syster Sigrid Fischer SSND
25 maj 2005  Msgr Bernhard Koch
25 maj 2011  Diakon Gorm Christoffersen
27 maj 1995  Syster M. Margaretha O.Ss.S.
30 maj 1977 Syster Maria Elisabeth av Treenigheten OCD
5 juni 1960 Kyrkoherde Stig Söderberg
6 juni 1985  P. Wilhelm Köster SJ
11 juni 2002  Syster Marie–Elisabeth Högman OP
11 juni 2006  P. Warren Womack CP
12 juni 2006  Syster M. Olga Riedle SSND
13 juni 2014 Syster Maria Cecilia Hougen OSB
18 juni 2017 Msgr Lars Cavallin
26 juni 2001  Prelat Franz Müller
30 juni 2006  Syster Catherine de Sienne Cottin OP
1 juli 2000  Kyrkoherde Martin Schmid
1 juli 2011 Syster M. Beata Josefa Karankowska, Elisabethsyster
1 juli 2016 P. János Dér-Wolf SJ 
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5 juli 1997  Syster M. Eugenie Gradowski, Elisabethsyster
6 juli 1993  Syster Grzymisława Kozłowska, Mariasyster från Luboń
6 juli 2006  P. Peter Hornung SJ
8 juli 2010  Syster Edith Hincz, Maria Reparatrixsyster
10 juli 2009 Syster Maria Becker
11 juli 2013 Syster Hanna OSB
11 juli 2016 F. Bolesław Witwicki
12 juli 1990  Syster Damasia Lipp SSND
14 juli 2011  Fader Stipo Šošić
17 juli 2007  Syster Catharina Broomé OP
19 juli 2013 Syster M. Halina Honoria Aska, Mariasyster från Luboń
21 juli 2012 P. Lars Rooth SJ
23 juli 2015 Syster M. Florentine Marien, Mariasyster från Osnabrück
24 juli 2016 P. Jean Paillard OP
29 juli 1998  P. Hermann Seiler SJ
2 augusti 2017 Syster Noële Simon, Jesu små systrar
3 augusti 2007  Br. Emmanuel Martens OCD
5 augusti 2004  Syster Maria Tietze RSCJ
17 augusti 2018 P. Rudolf Basista OMI
6 augusti 2010 Syster Katalin Horvay, Maria Reparatrixsyster
19 augusti 1982  P. Heinrich Appel SDB
20 augusti 1942  Br. Adolf Hättich SDB
20 augusti 1989  P. Paul Schmidt SJ
20 augusti 2014 Syster M. Theresia van der Voort O.Ss.S.
22 augusti 2008  Syster M. Bruneldis, Schönstattsyster
25 augusti 1986  Msgr Hans–Henrik von Essen
2 september 1990  Syster Birgitta Wohlwend SSND
2 september 1990  Syster M. Sewalla Huber SSND
4 september 1982  P. Richard Wehner SJ
6 september 2001  Syster Anna Veneranda Skrabania, Elisabethsyster
7 september 2013 Syster M. Georgine Öttl SSND
7 september 2016 P. Paul Kozippat CMI
8 september 1982  P. Rafał Alojzy Kawczyński OSPPE
9 september 1976  Biskop John Edward Taylor OMI
9 september 2005  Msgr Sigfrid van Pottelsberghe de la Potterie
15 september 1995  P. Raymond Crochet OP
17 september 1963  Fader Harald Högberg
18 september 2005  Syster M. Ingrid Ekstam CSJ
20 september 1976  Syster M. Bonaventura Hoch SSND
21 september 2007  Syster Maria Theresia Kaludzinski, Elisabethsyster
23 september 2000  Syster Maria Immacolata Cafora O.Ss.S.
30 september 1999  Syster Marie Silvander OP
30 september 2008 Syster Margareta Teresa Ljunggren OSB
30 september 2012 Syster Maria Veronika Wunder SSND
3 oktober 2001  Dom Andreas Rask OSB
4 oktober 1985  Syster M. Ansgaria O.Ss.S.
4 oktober 1998  Syster Maria Adelinde Scheloske, Elisabethsyster
4 oktober 2014 Syster M. Willibrorda van den Brand O.Ss.S.
5 oktober 1957  Syster Paula Zaremba, Mariasyster från Luboń
6 oktober 1972  Syster M. Olavia O.Ss.S.
11 oktober 2011  Syster M. Magdalena O.Ss.S.
12 oktober 1983  P. Bertrand Fens OP
12 oktober 1997  Syster Konstantyna Gil, CMBB
17 oktober 1989  Syster Johanna Mayr SSND
20 oktober 1959  P. Paul von Styp SDB
23 oktober 2014 P. Josef Bencsik SJ
24 oktober 2000  Syster Maria Birgitta OCD
24 oktober 2016 Syster  Maria Sigrid Matthiesen OCD
29 oktober 2003  Fader Kristian Hylak
2 november 1979  Syster M. Fridwinda Sobotka SSND
3 nivember 1976 P. Göran Fahlström OP
4 november 2005  Syster Anna Maria Elofsson OSB
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4 november 2009  Biskop Hubertus Brandenburg
5 november 1989  Syster Maria Edith Weimar O.Ss.S.
5 november 2009  Diakon Gunnar Lanninger
6 november 1996  Syster Berta Legadia Luber SSND
6 november 2017 Syster Rozalia (Radzislawa) Sarkowicz CMBB
10 november 1983  P. Thomas Josef Doran CP
11 november 1987  P. Edward Nitkiewicz OFMCap
17 november 1989 Syster M. Hildegardis Tater
17 november 2006  Syster Anna av Eukaristin OCD
18 november 2007  Syster Alweria Cywińska, Mariasyster från Luboń
21 november 2009  Diakon Göte Lindau
24 november 1992 Syster M. Sabina Irmer
25 november 2012 P. Józef Gordian Słaboń OSPPE
26 november 2013 Syster Maria av Jesus OCD 
30 november 1981  Syster M. Otberta Spangler SSND
30 november 1984  P. Kasper Deis OMI
30 november 2013 Br. Wilfrid Stinissen OCD
1 december 1986  Fader Johann Angermayr
1 december 2011 Syster Inga Bernarda Peterson OSB
3 december 2016 Syster Benedicta Dahlqvist OSB
4 december 2001  Diakon Sigfrid Fredestad
5 december 2004  Syster M. Placida Prankl, Elisabethsyster
5 december 2012 P. Erwin Bischofberger SJ
6 december 2011 Syster Helena Plebanska, O.Ss.S.
10 december 1984  Syster Konsolata Dejewska, Mariasyster från Luboń
12 december 2014 P. Rune P. Thuringer SJ
11 december 1980  Syster Bożena Dobek, Mariasyster från Luboń
13 december 1980  Syster M. Theodoline Bezold SSND
17 december 1995  P. Louis–Marie Dewailly OP
17 december 2002  Syster Maria Rosamunda Larisch, Elisabethsyster
20 december 1984  Syster Dorota Patelska, Mariasyster från Luboń
25 december 1982 P. August Adelkamp SJ
27 december 2005  Br. Gabriel Moran CP
28 december 2016 Syster M. Thersia Mrozek, Elisabethsyster
28 december 2017 P. Bogdan Wegnerowski SDB
30 december 2002  P. Michel de Paillerets OP
30 december 2005  P. Hector Domínguez SJ
31 december 1955  Msgr Berndt David Assarsson
31 december 2000  P. Mihaly Gombos SDB
31 december 2003  Syster Maria Helen Flebbe, Mariasyster från Osnabrück
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ADVENTSTIDEN

Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en 
förberedelse till julen, då man firar åminnelsen av 
Guds Sons första ankomst till människorna, dels är 
det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst 
vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår advent 
som en tid av hängiven och glad förväntan. AC, 39.

Märk under hela advent:

Under adventstiden skall orgeln användas på 
det återhållsamma sätt som motsvarar denna 
kyrkoårstids karaktär, och man skall inte ta ut 
hela glädjen över Herrens födelse i förskott. IM, 
313

Mässa och officium före 17 december:

1.  Mässor »för skilda ändamål« och votiv-
mässor samt »dagliga« requiemmässor firas 
inte utan nödvändiga pastorala skäl. IM, 376. 
Minnesdagar firas däremot. Det är tillåtet att 
fira mässan för de helgon som är inskrivna på 
resp. dag i martyrologiet. IM, 355 b.

2.  I tidebönen används särskilda texter i 
»Kyrkans dagliga bön« I, 107 ff.

 Märk:
 a) Antifon till invitatoriet Välsignad är han.
 b) Särskilda adventshymner, s. 107– 111.
 c) I bönen under dagen används dock          

    de vanliga hymnerna, s. 833–837.

DECEMBER 2018

1 LÖRDAG (I)

viol. Lör. om aftonen

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

2 SÖNDAG X (I)

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

viol. Cr Pf. I för advent
 Söndagen inleder årgång C

&	 Jer 33:14–16
 {Ps 25:4–5ab, 8–10, 14}
&	 1 Thess 3:12 – 4:2
v	 Luk 21:25–28, 34–36 eller 
 Luk 19:28–40

Kollekt för stiftets karitativa arbete.
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna.

3 MÅNDAG (I)

vit S:t Francisco Xavier,
 präst († 1552), minnesdag
 Pf. I för advent

& Jes 2:1–5
 {Ps 122:1–4, (5–7), 8–9} 
v  Matt 8:5–11

4 TISDAG (I)

viol.  Tis. i 1 adventsveckan 
 eller
vit S:t Johannes av Damaskus,
 präst och kyrkolärare († 749),
 Pf. I för advent

&  Jes 11:1–10
 {Ps 72:1–2, 7–8, 12–13, 17}
v  Luk 10:21–24

KALENDARIUM

kyrkoåret 2018–2019
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5 ONSDAG (I)

viol.  Ons. i 1 adventsveckan
 Pf. I för advent 

& Jes 25:6–10a
 {Ps 23} 
v  Matt 15:29–37

6 TORSDAG (I)

viol.  Tors. i 1 adventsveckan
  eller
vit  S:t Nicolaus, biskop († c. 350),
 Pf. I för advent 

&	 Jes 26:1–6
 {Ps 118:1,  8–9, 19–21,  25–27a}
v Matt 7:21,  24–27

Ystad: S:t Nicolaus. Patronat. Högtid. 

7 FREDAG (I)

vit S:t Ambrosius, biskop   
 och kyrkolärare († 397),   
 minnesdag  CI
 Pf. I för advent

&	 Jes 29:17–24
 {Ps 27:1, 4, 13–14}
v Matt 9:27–31

Första vesper för högtiden. 
Completorium för lördagen.

8 LÖRDAG

 Morgonmässan:
JUNGFRU MARIAS UTKORELSE 
OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid

vit B u d egna ant. och    
 tilläggspsalmer

 Gl Cr Egen pf.

&	 1 Mos 3:9–15, 20
 {Ps 98:1–4}
&	 Ef 1:3–6, 11–12
v Luk 1:26–38

Högtiden är ej längre påbjuden, se sid. 
20. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Täby och Malmö S:ta Maria kyrka samt Omberg: 
Patronat.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

9 SÖNDAG X (II)

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

viol.  Cr Pf. I för advent

&  Bar 5:1–9
 {Ps 126}
&  Fil 1:3–6, 8–11
v  Luk 3:1–6

S:t Juan Diego  Cuahtlatoatzin, firas ej. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna.

10 MÅNDAG (II)

viol.  Mån. i 2 adventsveckan
 Pf. I för advent

&  Jes 35:1–10
 {Ps 85:9–14}
v		Luk 5:17–26

11 TISDAG (II)

viol.  Tis. i 2 adventsveckan
  eller
vit  S:t Damasus I, påve († 384)
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 Pf. I för advent

&  Jes 40:1–11
 {Ps 96:1–3, 10ac, 11–13}
v		Matt 18:12–14

12 ONSDAG (II)

viol.  Ons. i 2 adventsveckan
  eller
vit  Den saliga jungfru Maria av  
 Guadalupe
 Pf. I för advent 
&  Jes 40:25–31
 {Ps 103:1–4, 8, 10}
v		Matt 11:28–30

Tidegärdens texter för den saliga jungfru Maria 
av Guadalupe finns på sid. 742–744 i Psalt.

13 TORSDAG (II)

röd  S:ta Lucia, jungfru och martyr  
 († 304), minnesdag CS
 Pf. I för advent.

&  Jes 41:13–20
 {Ps 145:1, 9–13b}
v		Matt 11:11–15

14 FREDAG (II)

vit S:t Johannes av Korset,
 präst och kyrkolärare († 1591),  
 minnesdag
 Pf. I för advent

&  Jes 48:17–19
 {Ps 1:1–4, 6}
v  Matt 11:16–19

15 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
viol.  Lör. i 2 adventsveckan
 Pf. I för advent

&  Syr 48:1–4, 9–11
 {Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19}
v Matt 17:10–13

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

16 SÖNDAG X (III)

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Livets söndag
viol. el. rosa
 Cr Pf. I för advent

&	 Sef 3:14–17
 {Ps: Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6}
&  Fil 4:4–7
v  Luk 3:10–18

Kollekt för Livets fond.
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna.

Mässa och officium  17–24 december:

1.  Endast minnesdagar, som är inskrivna 
i det allmänna kalenderiet, får firas på 
det sätt som anges på s. 20 n. 10. 

2.  Mässa »för skilda angelägenheter« 
och  votivmässor är endast tillåtna av 
nödvändiga pastorala skäl. »Dagliga« 
requiemmässor är inte tillåtna.  

3. I »Kyrkans dagliga bön« band I:
 a) Särskilda hymner, s. 177–180.
        Vid bönen under dagen dock 
  s. 833–837.
 b) Särskilda antifoner för laudes  
  och vesper, s. 181f.
 c) Egna texter för varje datum,
  s.183–217.
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17 MÅNDAG (III)

viol.  Mån. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&  1 Mos 49:2, 8–10
 {Ps 72:2–4b, 7–8, 17}
v		Matt 1:1–17

18 TISDAG (III)

viol.  Tis. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&  Jer 23:5–8
 {Ps 72:2, 12–13, 18–19}
v 	Matt 1:18–24

19 ONSDAG (III)

viol.  Ons. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&  Dom 13:2–7, 24–25a
 {Ps 71:3–4a 5–6b, 16–17}
v  Luk 1:5–25

20 TORSDAG (III)

viol.  Tors. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&	 Jes 7:10–14
 {Ps 24:1–6}
v  Luk 1:26–38

21 FREDAG (III)

viol.  Fre. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&	 Höga V 2:8–14 eller Sef 3:14–18a
 {Ps 33:2–3, 11–12, 20–21}
v		Luk 1:39–45

S:t Petrus Canisius, präst och kyrkolärare, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10.

22 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
viol.  Lör. i 3 adventsveckan
 Pf. II för advent

&	 1 Sam 1:24–28
 {Ps 1 Sam 2:1, 4–8d}
v		Luk 1:46–56

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

23 SÖNDAG X (IV)
 
FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

viol.  Cr Pf. II för advent

&		Mika 5:1–4a
 {Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19}
&  Heb 10:5–10
v	 Luk 1:39–45

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna.

S:t Johannes av Kenty, präst, firas ej.

24 MÅNDAG (IV)

 Morgonmässan:
viol.  Mån. i 4 adventsveckan
 Pf. II för advent

&		2 Sam 7:1–5, 8b–12, 14a, 16
 {Ps 89:2–5, 27, 29}
v	 Luk 1:67–79

Efter non slutar adventstiden.
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JULTIDEN

Näst efter firandet av påskmysteriet vet kyrkan 
inget angelägnare ämne för sin gudstjänst än 
åminnelsen av Herrens födelse och de första up-
penbarelserna av hans härlighet. Detta firas un-
der jultiden.

  Om aftonen

JULDAGEN, VÅR HERRES JESU 
KRISTI FÖDELSE, högtid med oktav

vit  Mässa på julaftons kväll
 Gl Cr Pf. för jul
 I den rom. kan. särskilt   
 Communicantes.

&  Jes 62:1–5
 {Ps 89:4–5, 16–17, 27, 29}
&  Apg 13:16–17, 22–25
v	 Matt 1:1–25 eller Matt 1:18–25

Vid aftonens och dagens mässor knäbö-
jer man vid orden »och blev kött genom 
den helige Ande av jungfru Maria och blev 
människa«. Första vesper för högtiden. 
Completorium för lördagen. Det bortfaller 
för dem som deltagit i vigilian. IH, 215.

25 TISDAG X

JULDAGEN, högtid

vit  Eget festofficium
 Gl Cr Pf. för jul.
 I den rom. kan. särskilt   
 Communicantes.

Julnattens mässa:
&  Jes 9:2–7
 {Ps 96:1–3, 11–13}
&	 Tit 2:11–14
v	 Luk 2:1–14

Julottans mässa:
&	 Jes 62:11–12
 {Ps 97:1, 6, 11–12}
&	 Tit 3:4–7
v	 Luk 2:15–20

Juldagens mässa: 
& Jes 52:7–10 
 {Ps 98:1–6} 
& Heb 1:1–6 
v	 Joh 1:1–18 eller Joh 1:1–5, 9–14 

Före julnattens mässa kan juldagens av-
snitt i det romerska martyrologiet sjungas 
eller läsas, se sid. 100-101. Andra firanden 
ej tillåtna, ej heller mässor för avlidna. 
Completorium för söndagen.

I dag kan alla präster celebrera eller koncele-
brera tre mässor, om detta sker på respektive 
tidpunkt. Den som endast celebrerar en eller 
två mässor tar det formulär som gäller för tid-
punkten. Den präst som celebrerar tre mässor 
kan mottaga tre stipendier (CIC can. 951 §1). 

26 ONSDAG (IV)

S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE 
MARTYREN, fest

röd  B u d jultidens ant. och   
 onsdagens ps.
 Gl Pf. för jul. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes.

&  Apg 6:8–10; 7:54–60
 {Ps 31:3c–4, 6, 8ab, 16b–17}
v  Matt 10:17–22

Böndag för förföljda kristna. Mässor för 
avlidna ej tillåtna, med undantag av be-
gravningsmässor. Completorium för lör-
dagen eller söndagen.
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27 TORSDAG (IV)

S:T JOHANNES, APOSTEL OCH 
EVANGELIST, fest

vit  B u d jultidens ant. och   
 torsdagens ps.
 Gl Pf. för jul. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes.

&  1 Joh 1:1–4
 {Ps 97:1–2, 5–6, 11–12}
v	 Joh 20: 2–8

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. Completorium 
för lördagen eller söndagen.

28 FREDAG (IV)

DE HELIGA OSKYLDIGA BARNEN I 
BETLEHEM, martyrer, fest

röd  B u d jultidens ant. och   
 fredagens ps.
 Gl Pf. för jul. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes.

&  1 Joh 1:5 – 2:2
 {Ps 124:2–5, 7–8}
v  Matt 2:13–18

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor.  Completorium 
för lördagen eller söndagen.

29 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan:
FEMTE DAGEN I JULOKTAVEN

vit B u d jultidens ant. och   
 lördagens ps.
 Gl Pf. för jul. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes.

&  1 Joh 2:3–11
 {Ps 96:1–3, 5b–6}
v Luk 2:22–35

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor och mässor på 
första årsdagen.  

S:t Thomas Becket, biskop och martyr, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10. 

Årsdagen av biskop Anders vigning (1998).

Första vesper för festen. Helgsmålsmässa. 
Completorium för lördagen.

30 SÖNDAG X (I)

DEN HELIGA FAMILJEN, fest

vit  B u d jultidens ant. och   
 söndagens ps.
 Gl Cr Pf. för jul. I den rom. kan.  
 särskilt Communicantes.

&  1 Sam 1:20–22, 24–28  
 {Ps 84:2–3, 5–6, 9–10}
& 1 Joh 3:1–2, 21–24
v	 Luk 2:41–52
 eller
&  Syr 3:2–6, 12–14  
 {Ps 128}
& Kol 3:12–21
v	 Luk 2:41–52

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. 

Haninge: Patronat. Högtid.

31 MÅNDAG (I)

 Morgonmässan:
SJUNDE DAGEN I JULOKTAVEN

vit B u d jultidens ant. och   
 måndagens ps.
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 Gl Pf. för jul. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes.

&  1 Joh 2:18–21
 {Ps 96:1–2, 11–13}
v Joh 1:1–18

S:t Silvester I, påve, kan ihågkommas, 
s. 20 n. 10.  Mässor för avlidna ej tillåtna, 
med undantag av begravningsmässor 
och mässor på första årsdagen. 

Första vesper för högtiden. Antifoner till 
vesperns psalmer och canticum återfinns 
på sid. 97 i detta Ordo och på sid. 471 i 
Psalt.
Helgsmålsmässa för högtiden.
Completorium för lördagen.
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1 TISDAG X

GUDS HELIGA MODER MARIAS 
HÖGTID, högtid

vit  B u d egna ant. och tilläggsps.
  Gl Cr Pf. I om den saliga 

jungfrun Maria, med särskild 
form för 1 jan. I den rom. kan. 
särskilt Communicantes.

& 4 Mos 6:22–27
 {Ps 67:2–3,  5–6,  8}
& Gal 4:4–7
v Luk 2:16–21

Antifoner till psalmer och canticum för 
laudes och vesper återfinns på sid. 97 i 
detta Ordo och på sid. 473 resp. 471 i Psalt.

Böndag för fred i världen. Andra firanden 
ej tillåtna, ej heller mässor för avlidna.
Completorium för söndagen.

Märk under vardagarna i jultiden före 
trettondagen

Mässor »för skilda ändamål« och votiv-
mässor firas inte utan nödvändiga pasto-
rala skäl. IM, 376. Minnesdagar firas däre-
mot. Det är tillåtet att fira mässan för de 
helgon som är inskrivna på respektive dag 
i martyrologiet. IM, 355b.

a) Antifon till invitatoriet Herren tar sin   
 boning eller Kristus är född, se vardagar  
 i jultiden efter nyårsdagen, s. 294–310.
b) Hymnerna står på s. 218–226. För »bön 
 under dagen« finns hymnerna på s.   
 833–837.
c) Övriga särskilda texter står på s. 294– 
 310.

2 ONSDAG (I)

vit  S:t Basilios den store († 379)  
 och S:t Gregorios av   
 Nazianzos († 390),  
 biskopar och kyrkolärare,   
 minnesdag
 Pf. för jul

&	 1 Joh 2:22–28
 {Ps 98:1–4} 
v Joh 1:19–28 

3 TORSDAG (I)

vit  Tors. efter nyårsdagen 
 eller
vit Jesu heliga namn 
 Pf. för jul

&	 1 Joh 2:29 – 3:6
 {Ps 98:1, 4–6}
v  Joh 1:29–34
 eller för Jesu heliga namn: (se  
 sid. 102–103)
&	 Fil 2:1–11
 {Ps 8:4–9}
v  Luk 2:21–24

Tidegärdens texter för Jesu heliga namn 
återfinns på sid. 701-704 i Psalt.

4 FREDAG (I)

vit  Fre. efter nyårsdagen 
 Pf. för jul CI 

&	 1 Joh 3:7–10
 {Ps 98:1, 7–9}
v  Joh 1:35–42

JANUARI 2019
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5 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan:
vit  Lör. efter nyårsdagen 
 Pf. för jul

&	 1 Joh 3:11–21
 {Ps 100}
v  Joh 1:43–51

Om aftonen

EPIFANIA – HERRENS 
UPPENBARELSE, högtid

vit  Helgsmålsmässa. Gl Cr Egen 
Pf. I den rom. kan. särskilt 
Communicantes.  Högtidens 
läsningar (som på dagen)

Första vesper för epifania. Completorium 
för lördagen.

6 SÖNDAG X

EPIFANIA– HERRENS 
UPPENBARELSE, högtid

vit  B u d Egna ant. och ps.
 Gl Cr Egen pf. I den rom. kan.  
 särskilt Communicantes.  
&	 Jes 60:1–6
 {Ps 72:1–2, 7–8, 10–13}
&	 Ef 3:2–3a, 5–6
v	 Matt 2:1–12

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. Man kan enligt gammal sed 
kungöra årets rörliga helgdagar i dagens 
högmässa omedelbart efter evangeliet. 
Jfr s. 4 i detta Ordo.

7 MÅNDAG (II)

vit Mån. efter epifania
 eller
vit S:t Raimund av Peñafort, 
 präst († 1275) 
 Pf. för jul eller pf. för epifania

& 1 Joh 3:22  –  4:6
 {Ps 2:7–8, 10–11}
v Matt 4:12–17,  23–25

8 TISDAG (II)

vit Tis. efter epifania 
 Pf. för jul eller pf. för epifania

& 1 Joh 4:7–10 
 {Ps 72:2–4b,  7–8}
v Mark 6:34–44

9 ONSDAG (II)

vit  Ons. efter epifania
 Pf. för jul eller pf. för epifania

& 1 Joh 4:11–18
 {Ps 72:2, 10–13}
v Mark 6:45–52

10 TORSDAG (II)

vit Tors. efter epifania CS
 Pf. för jul eller pf. för epifania

& 1 Joh 4:19  –  5:4
 {Ps 72:2, 14–15bc, 17}
v Luk 4:14–22a

11 FREDAG (II)

vit Fre. efter epifania 
 Pf. för jul eller pf. för epifania
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& 1 Joh 5:5–13 
 {Ps 147:12–15,  19–20}
v Luk 5:12–16

12 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
vit  Lör. efter epifania
 Pf. för jul eller pf. för epifania

& 1 Joh 5:14–21
 {Ps 149:1-6a, 9b}
v Joh 3:22–30

Första vesper för festen. Helgsmålsmässa. 

13 SÖNDAG X (III)

HERRENS DOP, fest 

vit  B u d egna ant. och ps v. III 
 Gl Cr Egen pf. 

&  Jes 40:1–5, 9–11  
 {Ps 104:1b–4, 24–25, 27–30}
&  Tit 2:11–14; 3:4–7 
v	 Luk 3:15–16, 21–22 
 eller
&  Jes 42:1–4, 6–7  
 {Ps 29:1–4, 9c, 10}
&  Apg 10:34–38 
v	 Luk 3:15–16, 21–22

S:t Hilarius av Poitiers, biskop 
och kyrkolärare, firas ej. Mässor för 
avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor. Efter completorium 
slutar jultiden.

TIDEN »UNDER ÅRET«

Tiden »under året« firas ingen speciell 
aspekt av Kristi hemlighet utan snarare 
Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i 
synnerhet på söndagarna. AC, 43. 

Mässans ferialläsningar ur årgång I. I votivmäs-
sor används antingen mässans egen liturgiska 
färg, eller dagens, eller kyrkoårstidens.

14 MÅNDAG (I)

grön  Mån. i 1 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Heb 1:1–6 
 {Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9}
v  Mark 1:14–20 

15 TISDAG (I)

grön  Tis. i 1 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Heb 2:5–12
 {Ps 8:2a, 6–9}
v  Mark 1:21b–28
 
16 ONSDAG (I)

grön  Ons. i 1 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

&  Heb 2:14–18
 {Ps 105:1–4, 6–9}
v   Mark 1:29–39 

17 TORSDAG (I)

vit  S:t Antonius, abbot († 356),   
 minnesdag

& Heb 3:7–14
 {Ps 95:6–11}
v  Mark 1:40–45 

18 FREDAG (I)

S:T ERIKS DOMKYRKAS
INVIGNING, fest
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vit Gl Pf. för kyrkmässa 
 B u d fredagens ant. och ps. 
& Jes 56:1, 6–7 eller 
 Heb 12:18–19, 22–24
 {Ps 84:3–5, 10–11}
v Joh 4:19–24

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

18–25 jan: Böneveckan för kristen enhet.

I domkyrkan:
S:T ERIKS DOMKYRKAS
INVIGNING, högtid

vit Gl Cr Pf. för kyrkmässa 
 B u d ant. etc. ur Com. kyrkoinv
 och tilläggsps.   
& Jes 56:1, 6–7 
 {Ps 84:3–5, 10–11}
& Heb 12:18–19, 22–24
v Joh 4:19–24

19 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
röd S:t Henrik, biskop och martyr, 
 († 1151), minnesdag

& Heb 4:12–16
 {Ps 19:8–10, 15}
v Mark 2:13–17

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

20 SÖNDAG X (II)

2 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för sönd. »under året« 

&	 Jes 62:1–5
 {Ps 96:1–3, 7–8a, 9, 10ac} 

& 1 Kor 12:4–11
v  Joh 2:1–11

S:t Fabianus, påve och martyr eller 
S:t Sebastian, martyr, firas ej. Mässor 
för avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor.

21 MÅNDAG (II)

röd S:ta Agnes, jungfru och
 martyr († c. 289), minnesdag 
&	 Heb 5:1–10
 {Ps 110:1–4}
v	 Mark 2:18–22

22 TISDAG (II)

grön  Tis. i 2 veckan »under året« 
 eller
röd S:t Vincentius av Saragossa,  
 diakon och martyr, († 304)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Heb 6:10–20
 {Ps 111:1–2, 4–5, 9, 10c}
v  Mark 2:23–28 

23 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 2 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

&  Heb 7:1–3, 15–17 
 {Ps 110:1–4} 
v Mark 3:1–6

24 TORSDAG (II)

vit S:t François de Sales, biskop
 och kyrkolärare († 1622),   
 minnesdag
&	 Heb 7:25 – 8:6
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 {Ps 40:7–10, 17} 
v	 Mark 3:7–12

25 FREDAG (II)

DEN HELIGE APOSTELN PAULUS 
OMVÄNDELSE, fest

vit B u d egna ant. och fredagens 
 ps. Gl Pf. om apostlarna. 

&  Apg 22:3–16 eller Apg 9:1–22 
 {Ps 117}
v Mark 16:15–18

Texter till B u d finns på sid. 98 i detta 
Ordo. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

26 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
vit S:t Timotheos och S:t Titus,  
 biskopar, minnesdag

&*	2 Tim 1:1–8 eller Tit 1:1–5 
 {Ps 96:1–3, 7–8a, 10}
v 	Luk 10:1–9

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

27 SÖNDAG X (III)

3 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året«

& Neh 8:2–4a, 5–6, 8–10 
 {Ps 19:8–10, 15}
& 1 Kor 12:12–30 eller 1 Kor   
 12:12–14, 27
v  Luk 1:1–4; 4:14–21

S:ta Angela Merici, jungfru, firas ej. 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

28 MÅNDAG (III)

vit S:t Thomas av Aquino,
 präst och kyrkolärare
 († 1274), minnesdag 
& Heb 9:15, 24–28
 {Ps 98:1–6}
v 	Mark 3:22–30

Lund: Patronat. Högtid.

29 TISDAG (III)

grön Tis. i 3 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Heb 10:1–10
 {Ps 40:2, 4ab, 7–8a, 10–11}
v  Mark 3:31–35 

30 ONSDAG (III)

grön Ons. i 3 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Heb 10:11–18
 {Ps 110:1–4}
v  Mark 4:1–20 

31 TORSDAG (III)

vit S:t Giovanni Bosco, präst 
 († 1888), minnesdag

&	 Heb 10:19-25
 {Ps 24:1–4b, 5–6} 
v 	Mark 4:21–25
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1 FREDAG (III)

grön  Fre. i 3 veckan »under året« 
 eller
röd S:t Blasius, biskop och martyr  
 († 316), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CI 
& Heb 10:32–39
 {Ps 37:3–6, 23–24, 39–40}
v  Mark 4:26–34

2 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
grön  Lör. i 3 veckan »under året« 
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& Heb 11:1–2, 8–19
 {Luk 1:69–75}
v  Mark 4:35–41

Första vesper för festen. 
Helgsmålsmässa. 

För Kyndelsmässodagen:

Ljus kan välsignas i samband med procession 
eller högtidligt intåg som i missalet. Vid mäss-
sans början har de troende ljus i händerna. 
Ljusen tänds då man sjunger ant. »Herren kom-
mer« (Cecilia 358).  Medan man går in i kyrkan 
eller i koret sjunger man »Se ljuset« (Cecilia 360) 
och ingångsantifonen, därefter följer omedel-
bart Gloria, kollektbönen etc. Vid processionen 
kan celebranten bära mässkrud eller korkåpa.

3 SÖNDAG X (IV)

KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS 
FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest

vit B u d söndagens ant. och ps. 

 Gl Cr Egen pf 

& Mal 3:1–4
 {Ps 24:7–10}
& Heb 2:14–18
v Luk 2:22–40 eller Luk 2:22–32

S:t Ansgar, biskop, Nordens apostel, firas 
ej.  Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Södertälje: S:t Ansgar. Patronat. Högtid.

4 MÅNDAG (IV)

grön Mån. i 4 veckan »under året« 
 eller 
vit  Den salige Nils    
 Hermansson, biskop († 1391),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Heb 11:32–40
 {Ps 31:20–24}
v 	Mark 5:1–20
Linköping: Den salige Nils Hermansson. 
Patronat. Högtid.

5 TISDAG (IV)

röd S:ta Agatha, jungfru och   
 martyr, († 251), minnesdag 

& Heb 12:1–4
 {Ps 22:26b–28, 30–32}
v  Mark 5:21–43

6 ONSDAG (IV)

röd S:t Paul Miki och hans   
 följeslagare, martyrer   
 († 1597), minnesdag 
& Heb 12:4–7, 11–15
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 {Ps 103:1–2, 13–14, 17–18a}
v  Mark 6:1–6

7 TORSDAG (IV)

grön Tors. i 4 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CS

& Heb 12:18–19, 21–24
 {Ps 48:2–4, 9–11}  
v  Mark 6:7–13

8 FREDAG (IV)

grön  Fre. i 4 veckan »under året« 
 eller 
vit  S:t Hieronymus Emiliani 
 († 1537), 
 eller 
vit  S:ta Josefina Bakhita, jungfru  
 († 1947),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)   
& Heb 13:1–8
 {Ps 27:1, 3, 5, 8–9b}
v  Mark 6:14–29
Tidegärdens texter för S:ta Josefina Bakhita 
återfinns på sid. 705-707 i Psalt.

9 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 4 veckan »under året«
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Heb 13:15–17, 20–21
 {Ps 23}
v  Mark 6:30–34

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

10 SÖNDAG X (I)

5 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året«

& Jes 6:1–2a, 3–8 
 {Ps 138:1–5, 7c–8}
& 1 Kor 15:1–11 eller 1 Kor   
 15:3–8, 11
v  Luk 5:1–11

S:ta Scholastica, jungfru, firas ej. Mässor 
för avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor.

11 MÅNDAG (I)

grön Mån. i 5 veckan »under året«
 eller
vit  Den saliga jungfrun Maria av  
 Lourdes
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 1:1–19
 {Ps 104:1–2a, 5–6, 10, 12, 24,  
 35c}   
v  Mark 6:53–56 

12 TISDAG (I)

grön Tis. i 5 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 1:20 – 2:4a
 {Ps 8:4–9}
v  Mark 7:1–13 

13 ONSDAG (I)

grön Ons. i 5 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 2:4b–9, 15–17
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 {Ps 104:1–2a, 27–28, 29bc–30} 
v  Mark 7:14–23 

14 TORSDAG (I)

S:T KYRILLOS, MUNK († 869), och 
S:T METHODIOS, BISKOP († 885), 
EUROPAS SKYDDSPATRONER, fest 

vit  B u d torsdagens ant. och ps. 
 Gl Pf. om helgonen I eller II

& Apg 13:46–49
 {Ps 117}
v  Luk 10:1–9

Mässor för de avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

15 FREDAG (I)

grön  Fre. i 5 veckan »under året« 
 eller
vit  S:t Sigfrid av Växjö, biskop
 († c. 1050), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& 1 Mos 3:1–8
 {Ps 32:1–2, 5–7}
v  Mark 7:31–37
Borås samt prästseminariet i Uppsala: 
S:t Sigfrid. Patronat. Högtid
 
16 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 5 veckan »under året« 
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 3:9–24
 {Ps 90:2–6, 12–13}  
v  Mark 8:1–10

Första vesper för sönd. Helgsmålsmässa.

17 SÖNDAG X (II)

6 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året«

& Jer 17:5–8
 {Ps 1:1–4, 6} 
& 1 Kor 15:12, 16–20
v  Luk 6:17–18a, 20–26

De sju grundarna av servitorden firas 
ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 
 
18 MÅNDAG (II)

grön Mån. i 6 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 4:1–15, 25
 {Ps 50:1, 8, 16b–17, 20–21} 
v  Mark 8:11–13 

19 TISDAG (II)

grön Tis. i 6 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 6:5–8; 7:1–5, 10
 {Ps 29:1a, 2, 3ac–4, 3b, 9b–
 10} 
v  Mark 8:14–21

20 ONSDAG (II)

grön Ons. i 6 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 8:6–13, 20–22
 {Ps 116:12–15, 18–19} 
v  Mark 8:22–26
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21 TORSDAG (II)

grön Tors. i 6 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Petrus Damiani, biskop   
 och kyrkolärare († 1072), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 9:1–13
 {Ps 102:16–21, 29, 22–23} 
v  Mark 8:27–33

22 FREDAG (II)

DEN HELIGE APOSTELN PETRUS 
BISKOPSSTOL, fest

vit B u d fredagens ant. och ps.
 Gl Pf. I om apostlarna 

& 1 Pet 5:1–4 
 {Ps 23}
v Matt 16:13–19

Mässor för de avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.
 
23 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan: 
röd S:t Polykarpos, martyr   
 († 203), minnesdag

& Heb 11:1–7
 {Ps 145:2–5, 10–11} 
v  Mark 9:2–13 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

24 SÖNDAG X (III)

7 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för sönd. »under året«

& 1 Sam 26:2, 7–9, 12–13, 22–23 
 {Ps 103:1–4, 8, 10, 12–13} 
& 1 Kor 15:45–49
v  Luk 6:27–38

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

25 MÅNDAG (III)

grön  Mån. i 7 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Syr 1:1–10
 {Ps 93:1–2, 5}
v  Mark 9:14–29

26 TISDAG (III)

grön  Tis. i 7 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& Syr 2:1–11
 {Ps 37:3–4, 18–19, 27–28, 
 39–40}
v  Mark 9:30–37

27 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 7 veckan »under året«   
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& Syr 4:11–19
 {Ps 119:165,168, 171–172,
 174–175}
v  Mark 9:38–40

28 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 7 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Syr 5:1–8
 {Ps 1:1–4, 6}
v  Mark 9:41–50
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1 FREDAG (III)

grön  Fre. i 7 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CI

& Syr 6:5–17
 {Ps 119:12, 16, 18, 27, 34–35}
v  Mark 10:1–12

2 LÖRDAG (III)
 
 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 7 veckan »under året« 
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Syr 17:1–15
 {Ps 103:13–18a}
v  Mark 10:13–16

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa

3 SÖNDAG X

8 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året«

& Syr 27:4–7 
 {Ps 92:2–3, 13–16} 
& 1 Kor 15:54–58
v  Luk 6:39–45

Kollekt för den Heliga Stolen. 
Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

4 MÅNDAG (IV)

grön  Mån. i 8 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Kasimir († 1484)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Syr 17:24–29 
 {Ps 32:1–2, 5–7}
v  Mark 10:17–27

5 TISDAG (IV)

grön  Tis. i 8 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Syr 35:1–15 
 {Ps 50:5–8, 14, 23}
v  Mark 10:28–31

FASTETIDEN

Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet 
av påsken. Genom de olika etapperna i 
dopinitiationen bereder fastetidens liturgi 
katekumenerna för påsken. Därigenom erinrar 
den också de döpta om deras dop och manar 
dem till omvändelse, så att de värdigt kan fira 
påskens mysterium. AC, 27. 

Mässa och officium under fastetiden: 

1. Helgonens minnesdagar, såväl allmänna 
som nordiska, firas på det sätt som anges 
på s. 20 nr. 10 

2. Mässor »för skilda angelägenheter«   
och votivmässor är endast tillåtna 
av  nödvändiga pastorala skäl. 
»Dagliga« requiemmässor är inte tillåtna.

3. Halleluja utelämnas alltid i mässan och 
tidegärden, även vid högtider och fester. 

4. Gloria i mässan och Te Deum i tidegärden 
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förekommer endast vid högtider, fester 
och särskilda högtidliga sammanhang. 

5. Under fastetiden får orgeln och andra 
instrument endast användas för att 
ackompanjera sång. Undantag från 
denna regel är fjärde söndagen i fastan, 
vidare högtider och fester. IM 313.

6. Vid vigsel eller brudmässa kan alltid den 
högtidliga välsignelsen ges. Brudparet 
skall dock påminnas om kyrkoårstidens 
speciella karaktär. Ordo celebrandi 
matrimonium nr 32.

Märk angående askonsdagen: 

1. Askonsdagen är faste– och abstinensdag 
(jfr s. 20).

2. Askan, som är framställd av de kvistar 
som välsignats föregående år på 
palmsöndagen, välsignas och utdelas 
efter evangeliet och predikan. Botakten 
och ev. Kyrie utelämnas i mässans början. 

3. Välsignelsen och utdelandet av askan 
kan äga rum också utan mässa. Man 
inleder gudstjänsten med ordets liturgi: 
ingångspsalm, kollektbön och läsningar 
med responsoriepsalm, som i mässan. 
Efter predikan välsignas och utdelas 
askan. Gudstjänsten avslutas med allmän 
kyrkobön, Herrens bön och välsignelsen.

6 ONSDAG (IV)

ASKONSDAGEN 

viol.  Vid laudes kan ps. och cant.   
 tas från fredag i v III. 
 Pf. IV för fastan 

& Joel 2:12–18 
 {Ps 51:3–6a, 12–14, 17} 
& 2 Kor 5:20 – 6:2 
v Matt 6:1–6, 16–18

Faste- och abstinensdag. Andra firanden 

ej tillåtna, ej heller mässa för de avlidna, 
med undantag av begravningsmässor. 

7 TORSDAG (IV)

viol.  Tors. efter askonsdag 
 Pf. för fastan 

& 5 Mos 30:15–20
 {Ps 1:1–4, 6}
v Luk 9:22–25

S:ta Perpetua och S:ta Felicitas, martyrer, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10.

8 FREDAG (IV)

viol.  Fre. efter askonsdag 
 Pf. för fastan 

& Jes 58:1–9a
 {Ps 51:3–6a, 18–19}
v Matt 9:14–15

S:t Johannes av Gud, ordensman, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10. 

9 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
viol.  Lör. efter askonsdag 
 Pf. för fastan 

& Jes 58:9b–14 
 {Ps 86:1–6} 
v Luk 5:27–32 

S:ta Francesca Romana, ordenskvinna, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 
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10 SÖNDAG X (I)

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN 

viol.  Cr Egen pf 
& 5 Mos 26:4–10 
 {Ps 91:1–2, 10–15} 
& Rom 10:8–13
v  Luk 4:1–13

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. 

11 MÅNDAG (I)

viol.  Mån. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& 3 Mos 19:1–2, 11–18 
 {Ps 19:8–10, 15} 
v  Matt 25:31–46 

12 TISDAG (I)

viol.  Tis. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Jes 55:10–11 
 {Ps 34:4–7, 16–19} 
v Matt 6:7–15 

13 ONSDAG (I)

viol.  Ons. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Jona 3:1–10 
 {Ps 51:3–4, 12–13, 18–19} 
v Luk 11:29–32 

Årsdagen av påven Franciskus val (2013)

14 TORSDAG (I)

viol.  Tors. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Est Gr C:12, 14–16, 23–25 
 {Ps 138:1–3, 7c–8} 
v Matt 7:7–12 

15 FREDAG (I)

viol.  Fre. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Hes 18:21–28 
 {Ps 130} 
v Matt 5:20–26 

16 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
viol.  Lör. i 1 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& 5 Mos 26:16–19
 {Ps 119:1–2, 4–5, 7–8}
v Matt 5:43–48

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

17 SÖNDAG X (II)

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN 

viol.  Cr Egen Pf 

& 1 Mos 15:5–12, 17–18
 {Ps 27:1, 7–9abc, 13–14}
& Fil 3:17 – 4:1 eller 3:20 – 4:1
v  Luk 9:28b–36

S:t Patrick, biskop,  firas ej. Andra 
firanden ej tillåtna, ej heller mässor för 
avlidna.
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18 MÅNDAG (II)

viol.  Mån. i 2 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Dan 9:4b–10
 {Ps 79:8, 9, 11, 13} 
v  Luk 6:36–38 

S:t Kyrillos av Jerusalem, biskop och kyrkolä-
rare, kan ihågkommas, s. 20 n. 10

Första vesper för högtiden. 
Completorium för lördagen.

19 TISDAG

S:T JOSEF, JUNGFRU MARIAS 
BRUDGUM, högtid

vit B u d Egna ant. och tilläggsps.
 Gl Cr Pf. om den helige Josef

& 2 Sam 7:4–5a, 12–14a, 16
 {Ps 89:2–5, 27, 29}
& Rom 4:13, 16–18, 22 
v Matt 1:16, 18–21, 24a eller
 Luk 2:41–51a

Högtiden är ej längre påbjuden, se sid. 20. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för avlidna med undantag av begrav-
ningsmässor. Completorium för sönda-
gen.

20 ONSDAG (II)

viol.  Ons. i 2 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Jer 18:18–20 
 {Ps 31:5–6, 14–16} 
v Matt 20:17–28

21 TORSDAG (II)

viol.  Tors. i 2 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Jer 17:5–10 
 {Ps 1:1–4, 6} 
v Luk 16:19–31 

22 FREDAG (II)

viol.  Fre. i 2 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& 1 Mos 37:3–4, 12–13a, 17b–28
 {Ps 105:16–21} 
v Matt 21:33–43, 45–46

23 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
viol.  Lör. i 2 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Mika 7:14–15, 18–20 
 {Ps 103:1–4, 9–12} 
v Luk 15:1–3, 11–32 

S:t Toribio av Mongrovejo, biskop, kan ihåg-
kommas, s. 20 n. 10.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

24 SÖNDAG X (III)

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN 

viol.  Cr Pf. för fastan eller 
 om den samariska kvinnan

& 2 Mos 3:1–8a, 13–15
 {Ps 103:1–4, 6–8, 11}
& 1 Kor 10:1–6, 10–12
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v Luk 13:1–9 
 eller
& 2 Mos 17:3–7
 {Ps 95:1–2, 6–9}
& Rom 5:1–2, 5–8
v Joh 4:5–42 eller
 Joh 4:5–15, 19b–26, 39a, 40–42

Denna söndag hålls det första förbere-
dande skrutiniet för de katekumener 
som tar emot den kristna initiationens 
sakrament (dopet, konfirmationen och 
den första heliga kommunionen) under 
påskvakan. Man använder de böner och 
särskilda intentioner som anges i missalet. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. Kvällsmässa, andra vesper och 
completorium för söndagen.

25 MÅNDAG

HERRENS BEBÅDELSE – JUNGFRU 
MARIE BEBÅDELSEDAG, högtid 
vit  B u d egna ant. och tilläggsps. 
 Gl Cr Egen pf. 

& Jes 7:10–14 
 {Ps 40:7–11} 
& Heb 10:4–10 
v Luk 1:26–38 

I Credo vid orden »och blev kött genom 
den helige Ande av jungfru Maria och blev 
människa« knäböjer man.  Andra firanden 
ej tillåtna, ej heller mässa för avlidna 
med undantag av begravningsmässor. 
Completorium för söndagen.

Stockholm: Marie Bebådelse kyrka: Patronat. 
Mariavall: Patronat.
 
26 TISDAG (III)

viol.  Tis. i 3 fasteveckan 

 Pf. för fastan 

& Till Dan B:2, 11–20 
 {Ps 25:4–9} 
v Matt 18:21–35

Om evangeliet om den samariska kvinnan 
inte lästs i söndagsmässan kan någon av 
vardagarna firas med följande läsningar:

& 2 Mos 17:1–7
 {Ps 95:1–2, 6–9}
v Joh 4:5–42

27 ONSDAG (III)

viol.  Ons. i 3 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& 5 Mos 4:1, 5–9 
 {Ps 147:12–13, 15–16, 19–20} 
v Matt 5:17–19

28 TORSDAG (III)

viol.  Tors. i 3 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Jer 7:23–28
 {Ps 95:1–2, 6–9} 
v Luk 11:14–23 

29 FREDAG (III)

viol.  Fre. i 3 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Hos 14:2–10 
 {Ps 81:6c–11b, 14, 17} 
v Mark 12:28b–34

30 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
viol.  Lör. i 3 fasteveckan 
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 Pf. för fastan 

& Hos 6:1–6 
 {Ps 51:3–4, 18–21ab} 
v Luk 18:9–14 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

31 SÖNDAG X (IV)

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN 

viol. eller rosa 

 Cr Pf. för fastan eller om den   
 blindfödde

& Jos 5:9a, 10–12
 {Ps 34:2–7} 
& 2 Kor 5:17–21
v  Luk 15:1–3, 11–32
 eller
& 1 Sam 16:1b, 4–7, 10–13a 
 {Ps 23} 
& Ef 5:8–14 
v  Joh 9:1–41 eller Joh 9:1, 6–9,   
 13–17, 34–38

Det är tillåtet att använda musikinstru-
ment, och altaret kan prydas med blom-
mor. Denna söndag hålls det andra för-
beredande skrutiniet för de katekumener 
som tar emot den kristna initiationens 
sakrament (dopet, konfirmationen och 
den första heliga kommunionen) under 
påskvakan. Man använder de böner och 
särskilda intentioner som anges i missalet. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. 
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1 MÅNDAG (IV)

viol.  Mån. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Jes 65:17–21 
 {Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b} 
v Joh 4:43–54

Om evangeliet om den blindfödde inte 
lästs i söndagsmässan kan någon av 
vardagarna firas med följande läsningar:

& Mika 7:7–9 
 {Ps 27:1, 7–9c 13–14} 
v  Joh 9:1–41

2 TISDAG (IV)

viol.  Tis. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& Hes 47:1–9, 12 
 {Ps 46:2–3, 5–6, 8–9} 
v Joh 5:1–3, 5–16 

S:t Francesco di Paola, eremit, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10. 

3 ONSDAG (IV)

viol.  Ons. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Jes 49:8–15 
 {Ps 145:8–9, 13c–14, 17–18} 
v Joh 5:17–30 

4 TORSDAG (IV

viol.  Tors. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 

& 2 Mos 32:7–14 
 {Ps 106:19–23} 
v Joh 5:31–47

S:t Isidor av Sevilla, biskop och kyrkolärare, 
kan ihågkommas, s. 20 n. 10. 

5 FREDAG (IV)

viol.  Fre. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Vish 2:1a, 12–22 
 {Ps 34:17–21, 23} 
v Joh 7:1–2, 10, 25–30 
S:t Vincentius Ferrer, präst, kan ihågkommas, 
s. 20 n. 10.   

6 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan:
viol. Lör. i 4 fasteveckan 
 Pf. för fastan 
& Jer 11:18–20 
 {Ps 7:2–3, 9b–12} 
v Joh 7:40–52 

Första vesper för för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

Man kan, i enlighet med lokala bestäm-
melser, täcka över kyrkans kors och bilder. 
Korsen förblir övertäckta till efter långfre-
dagens passionsgudstjänst, bilderna ända 
till påskvakan.

7 SÖNDAG X (I)

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN 
viol.  Cr Pf.  för fastan eller om   
 Lasaros

APRIL 2019
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& Jes 43:16–21
 {Ps 126}
& Fil 3:8–14
v Joh 8:1–11 
 eller
& Hes 37:12–14 
 {Ps 130}
& Rom 8:8–11 
v  Joh 11:1–45 eller Joh 11:3–7,  
 17, 20–27, 33b–45 

S:t Jean Baptiste de la Salle, präst, firas 
ej.  Denna söndag hålls det tredje förbe-
redande skrutiniet för de katekumener 
som tar emot den kristna initiationens 
sakrament (dopet, konfirmationen och 
den första heliga kommunionen) under 
påskvakan. Man använder de böner och 
särskilda intentioner som anges i missalet. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna.

8 MÅNDAG

viol.  Mån. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 

& Till Dan A:1–9, 15–17, 19–30,  
 33–62 eller Till Dan A:41c–62 
 {Ps 23} 
v Joh 8:1–11 eller om Joh 8:1-11   
 lästs på femte söndagen i fastan:  
 Joh 8:12-20 

Om evangeliet om Lasaros inte lästs i 
söndagsmässan kan någon av vardagarna 
firas med följande läsningar:

& 2 Kung 4:18b–21, 32–37 
 {Ps 17:1, 6–8, 15} 
v  Joh 11:1–45

9 TISDAG (I)

viol.  Tis. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 

& 4 Mos 21:4–9 
 {Ps 102:2–3, 16–21} 
v  Joh 8:21–30 

10 ONSDAG (I)

viol.  Ons. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 

& Dan 3:14–20, 24–25, 28 
 {Till Dan B:29–33} 
v Joh 8:31–42 

11 TORSDAG (I)

viol.  Tors. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 

& 1 Mos 17:3–9 
 {Ps 105:4–9} 
v  Joh 8:51–59 

S:t Stanislaus, biskop och martyr, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10

12 FREDAG (I)

viol.  Fre. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 
& Jer 20:10–13 
 {Ps 18:2–7} 
v Joh 10:31–42 

13 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan:
viol. Lör. i 5 fasteveckan 
 Pf. I om Herrens lidande 
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& Hes 37:21–28
 {Ps: Jer 31:10–12b, 13} 
v Joh 11:45–56 

S:t Martin I, påve och martyr, kan 
ihågkommas, s. 20 n. 10

Första vesper för för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

STILLA VECKAN

1. Under stilla veckan firar Kyrkan vår frälsnings 
mysterier som fullbordats av Kristus under den 
sista veckan av hans jordeliv, med början i hans 
messianska intåg i Jerusalem. Fastetiden fort-
sätter ända till skärtorsdagen. I och med mäss-
san »till åminnelse av Herrens nattvard« inleds 
Triduum sacrum, de heliga tre påskdagarna, 
som fortsätter med långfredagen »till åminnel-
se av Herrens lidande« och påskafton, når sin 
höjdpunkt med påskvakan och slutar med ves-
pern på påskdagen. Vardagarna i stilla veckan 
har företräde framför alla andra firningsämnen. 
Under de dagarna bör man helst inte fira dop 
eller konfirmation, eftersom dessa sakrament 
har sin naturliga plats i påskvakan. De skall i-
stället ägnas åt botandakter och liknande.

2. Stilla veckans riter, d.v.s. palmvälsignelsen 
och processionen, andakten inför det heliga 
Sakramentet på skärtorsdagen, långfredagens 
passionsgudstjänst samt påskvigilian kan firas 
i alla kyrkor och kapell. I kyrkor som inte är för-
samlingskyrkor samt i kapell är det dock önsk-
värt att göra det endast om det kan ske med ett 
tillräckligt antal ministranter och med möjlig-
het att utföra åtminstone några delar med sång 
samt med tillräcklig uppslutning av försam-
lingen. Är detta inte möjligt är det bättre att 
förlägga gudstjänsterna enbart till församlings-
kyrkan eller annan större kyrka. Själasörjarna 
skall noggrant undervisa församlingen om 
innebörden i och ordningen för dessa dagars 

särskilda förlopp och vägleda dem till ett aktivt 
och meningsfullt deltagande i riterna. 

3. Den romerska gudstjänstkongregationen 
utsände den 16 januari 1988 en cirkulärskri-
velse med riktlinjer för påskens rätta firande. 
Den kan läsas på KLN:s hemsida (www.kln.se): 
»Dokument och utgåvor«: »Påskens rätta firan-
de«. Här återges endast de viktigaste punkterna 
i detta dokument, som alla gudstjänstansvariga 
bör ha tillgång till och känna till innehållet i.

14 SÖNDAG X (II)

PALMSÖNDAGEN – 
PASSIONSSÖNDAGEN 
röd  Cr Egen pf 
 Palmprocession: 
v Luk 19:29–40

& Jes 50:4–7 
 {Ps 22:8–9, 17–20, 23–24} 
& Fil 2:6–11 
v Luk 22:14 – 23:56 eller 23:1–49

Stiftets fasteoffer. 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. 

1. Stilla veckan börjar med palmsöndagen el-
ler »passionssöndagen«, som i sig förenar Kristi 
kungliga triumf med förkunnelsen av hans 
lidande. I gudstjänst och predikan på denna 
söndag skall man framhålla båda dessa aspek-
ter av påskens mysterium. 

2. Man ihågkommer Herrens intåg i Jerusalem 
med en högtidlig procession. Man skall bara 
ha en procession, nämligen före den högmässa 
som är bäst besökt (det kan alltså även vara 
kvällsmässan på lördag eller söndag). Försam-
lingen samlas på lämplig plats utanför kyrkan. 
Församlingen deltar med gröna kvistar av lämp-
ligt träd i händerna. Prästen och hans assistenter 
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går före folket med kvistar i händerna. Man välsig-
nar kvistarna som skall bäras under processionen. 
De tas sedan hem och påminner där om Kristi 
seger, som firats genom processionen. 

3. Missalet föreskriver utom processionen också 
två andra former för intåg, med hänsyn till ev. 
praktiska svårigheter att genomföra en verklig 
procession. Den andra formen är det högtidliga 
intåget i de fall då man inte kan börja utanför 
kyrkan. (Denna form kan användas för att göra 
den näst efter huvudgudstjänsten mest frek-
venterade mässan särskilt högtidlig.) Den tred-
je formen är det vanliga intåget utan särskilda 
ceremonier. Man får aldrig välja en mindre hög-
tidlig form enbart av bekvämlighetsskäl. 

4. Dagens liturgiska färg är röd. I processionen 
kan celebranten bära korkåpa eller mässhake. 

5. Efter processionen (eller intåget) utelämnas 
korstecknet och botakten samt vigvattensbe-
stänkningen, och man ber genast kollektbönen. 
Mässan fortsätter därefter på sedvanligt sätt. 

6. För församlingens bästa bör passionen 
sjungas eller läsas i sin helhet, och man får inte 
utelämna de läsningar som föregår den. Efter 
passionen skall en kort predikan hållas. 

7. Passionsberättelsen skall omges med sär-
skild högtidlighet. Den skall sjungas eller läsas 
på traditionellt sätt, det vill säga av tre personer 
som representerar resp. Kristus, evangelisten 
och folket. Passionen sjungs eller läses av dia-
konerna eller prästerna, eller, om de inte finns 
i tillräckligt antal, av lektorer; i detta fall skall 
Kristi roll reserveras för prästen. Man använder 
inte ljus eller rökelse, man hälsar inte folket, 
man gör inte korstecknet över boken, och man 
kysser den inte efter läsningen. Diakonerna ber 
dock, som normalt i mässan, om prästens välsig-
nelse. 

8. När man inte kan fira mässan bör man fira en 

ordets gudstjänst kring det messianska intåget 
i Jerusalem och Herrens lidande, antingen kväl-
len före eller vid lämplig tid på själva söndagen.

15 MÅNDAG (II)

viol.  MÅN. I STILLA VECKAN
 Pf. II om Herrens lidande 
& Jes 42:1–7 
 {Ps 27:1–3, 13–14} 
v Joh 12:1–11 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för avlidna, med undantag av begrav-
ningsmässa. 

16 TISDAG (II)

viol.  TIS. I STILLA VECKAN 
 Pf. II om Herrens lidande 
& Jes 49:1–6 
 {Ps 71:1–4a, 5–6b, 15, 17} 
v Joh 13:21–33, 36–38

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för avlidna, med undantag av begrav-
ningsmässa. 

I domkyrkan firas denna dag även:

vit OLJEVIGNINGSMÄSSAN
  Gl. Pf. för oljevigningsmässan
& Jes 61:1–3a, 6a, 8b–9 
 {Ps 89:21–22, 25, 27} 
& Upp 1:4–8
v Luk 4:16–21

1. Oljevigningsmässan, inom vilken de heliga 
oljorna invigs, koncelebreras av biskopen och 
hans presbyterium.   Den är ett uttryck för präs-
ternas gemenskap med sin biskop. Det är önsk-
värt att präster som representerar hela stiftet 
deltar. De förnyar där sina prästlöften. Som bi-
skopens medarbetare bevittnar de invigningen 
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av krismat, eftersom de har del i hans heliga 
uppdrag att uppbygga, helga och styra Guds 
folk. Denna mässa skall framhäva prästämbe-
tets enhet och närvarogörandet av Kristi offer 
i hans kyrka. Det är önskvärt att så många som 
möjligt deltar i den och mottar kommunionen. 

2. Enligt hävdvunnen sed skall oljevignings-
mässan firas på skärtorsdagen. Om prästerna 
och folket bara med svårighet kan samlas kring 
sin biskop just den dagen kan man förlägga 
den någon dag tidigare (alltid omedelbart före 
Påsken). Med tanke på vilken vikt denna mässa 
har för hela stiftets liv skall den bara hållas en 
enda gång, helst i domkyrkan, eller om pasto-
rala skäl föreligger, i någon annan central kyrka.

3. De nya oljorna skall på värdigt sätt transpor-
teras till församlingarna. De gamla bränns, t.ex. 
genom att hällas i evighetslampan. Man kan 
anordna ett högtidligt mottagande av oljorna 
t.ex. före kvällsmässan, och församlingen skall 
då påminnas om deras användning och bety-
delse för det kristna livet. 

17 ONSDAG (II)

viol.  ONS. I STILLA VECKAN 
 Pf. II om Herrens lidande 
& Jes 50:4–9a 
 {Ps 69:8–10, 21b–22, 31, 33–34} 
v Matt 26:14–25 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för de avlidna, med undantag av begrav-
ningsmässa. 

18 TORSDAG (II)

viol.  SKÄRTORSDAGEN

I läsningsgudstjänsten kan man ta psal-
mer med sina ant. från fredagen i vecka III. 

1. På skärtorsdagen får endast oljevignings-
mässan och den högtidliga kvällsmässan firas. 

2. Den heliga kommunionen kan endast utde-
las inom oljevigningsmässan eller kvällsmässan. 
Till sjuka kan kommunionen utdelas när som 
helst under dagen. 

DE HELIGA 
TRE PÅSKDAGARNA

Kristus har framför allt genom sitt påskmysteri-
um, då han med sin död tillintetgjorde vår död 
och med sin uppståndelse förnyade livet, full-
komligt genomfört återlösningen av människ-
an och förhärligat Gud. Därför är de heliga tre 
påskdagarna till åminnelsen av Herrens lidande 
och uppståndelse hela kyrkoårets brännpunkt 
och höjdpunkt. AC, 18. 

1. Genom att fira påskens heliga tre dagar, 
Triduum sacrum, det vill säga Brudgummens 
död, begravning och uppståndelse, vill kyrkan, 
hans Brud, göra hans övergång från denna värl-
den till Fadern (Joh 13:1) närvarande och låta 
den gå i fullbordan. Påskfastan under de två för-
sta dagarna av detta Triduum skall hållas strikt. 
Kyrkan fastar enligt fornkyrklig sed därför att 
Brudgummen tagits ifrån henne. Långfredagen 
skall överallt iakttas som faste– och abstinens-
dag, och denna fasta bör lämpligen utsträckas 
också till påskaftonen, så att kyrkan med öppet 
och upplyft sinne kan nå fram till påskdagens 
glädje. SC, 110. 

2. Om firandet av Triduum sacrum på grund av 
för litet antal deltagare, ministranter eller sång-
are inte kan ske under värdiga former, skall man 
förlägga firandet till en annan och större kyrka. 
Om flera mindre församlingskyrkor är anför-
trodda åt en enda präst, är det lämpligt att man 
förlägger den gemensamma gudstjänsten till 
den största kyrkan inom området. Där en kyr-
koherde har ansvaret för två eller flera försam-
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lingar i vilka församlingen deltar i stort antal 
och firandet kan ske med tillbörlig omsorg och 
högtid kan han dubblera firandet av gudstjäns-
terna under Triduum sacrum, förutsatt att han 
iakttar samtliga liturgiska föreskrifter. 

3. Det är önskvärt att man gemensamt firar läs-
ningsgudstjänsten och laudes på långfredag 
och påskafton enligt »Kyrkans dagliga bön«. I 
domkyrkan är det önskvärt att biskopen firar 
denna tidegärd omgiven av sina klerker och 
sitt folk. Detta officium, som tidigare kallades 
Tenebrae, bör bevara sin ställning i folkets 
medvetande som en betraktelse över Herrens 
lidande, död och begravning i väntan på att 
hans uppståndelse skall förkunnas. 

18 TORSDAG

SKÄRTORSDAGENS KVÄLL 

vit Gl Pf. I om den heliga   
 eukaristin. I den rom. kan.   
 särskilt Communicantes, Hanc  
 igitur och Qui pridie. 

& 2 Mos 12:1–8,11–14 
 {Ps 116:12–13, 15–18} 
& 1 Kor 11:23–26 
v Joh 13:1–15 

De som deltagit i kvällsmässan ber ingen 
vesper.  Completorium för söndagen.

1. Med mässan på skärtorsdagens kväll inleder 
kyrkan Triduum sacrum och vill ihågkomma den 
sista måltiden,  när Herren Jesus älskade de sina 
som var här i världen intill det yttersta: i den 
natt, då han blev förrådd, offrade han sin kropp 
och sitt blod under brödets och vinets gestal-
ter till Fadern och gav detta åt sina lärjungar till 
föda, med uppdraget till dem och deras efter-
följare att frambära samma offer till hans åmin-
nelse. Allt skall göras för att understryka myste-
rierna i denna mässa: instiftelsen av eukaristin, 

instiftelsen av prästämbetet samt Herrens bud 
om broderlig kärlek. Allt detta skall beröras i 
homilian. 

2. Mässan »till åminnelse av Herrens nattvard« 
firas på kvällen, vid en tidpunkt som underlät-
tar deltagandet av så många som möjligt. Alla 
präster kan koncelebrera i den, även om de tidi-
gare på dagen har koncelebrerat oljevignings-
mässan eller måste celebrera ännu en mässa 
för sådana som är förhindrade att delta i kvälls-
mässan. Enligt kyrkans urgamla tradition är alla 
mässor som firas utan menighet förbjudna på 
skärtorsdagen. 

3. På de platser där ett verkligt pastoralt behov 
finns kan stiftets biskop tillåta firandet av ännu 
en mässa i en kyrka eller ett kapell, på kvällen 
eller i nödfall på morgonen, men endast för 
sådana som är absolut förhindrade att delta i 
kvällsmässan. Under alla förhållanden måste 
man undvika att sådana tillstånd ges till förmån 
för privatpersoner eller små grupper så att hu-
vudgudstjänsten inte blir lidande. 

4. Före mässan skall tabernaklet vara tomt. 
Hostiorna för församlingens kommunion skall 
konsekreras under denna mässa. Man konsek-
rerar tillräckligt mycket bröd för kommunionen 
i dag och följande dag. Vigvattenskålarna skall 
vara tomma. 

5. Man avdelar ett kapell för reservationen av 
det Allraheligaste sakramentet. Det smyckas på 
lämpligt sätt, så att bön och meditation under-
lättas. Man skall iaktta den sobra enkelhet som 
bäst överensstämmer med dessa dagars karak-
tär. Om tabernaklet är placerat i ett permanent 
sakramentskapell vid sidan av huvudskeppet, 
bör platsen för reservationen och tillbedjan 
förläggas dit. Sakramentet skall förvaras i 
ett låst tabernakel. Det får aldrig exponeras i 
monstrans. Tabernaklet eller custodian får inte 
ha formen av en grav. Man skall undvika själva 



April 2019 53

a
p

r
il

ordet »grav«; repositionskapellet är inte inrett 
för att symbolisera »Herrens begravning« utan 
för att förvara Herrens kropp för kommunionen 
vid långfredagens liturgi. 

6. Under Gloria ringer man i kyrkklockorna. 
Efter Gloria används de inte mer förrän under 
påskvakan. Under samma tid avstår man från 
att använda orgeln. 

7. Tvagning av fötterna på några utvalda perso-
ner, som representerar Guds folk, äger traditio-
nellt rum denna dag som ett uttryck för Kristi 
tjänande kärlek, ty han kom »inte för att tjänas 
utan för att tjäna«. Denna tradition bör bevaras 
och förklaras i sin ursprungliga innebörd. 

8. Under processionen med offergåvorna, då 
folket sjunger Där barmhärtighet och kärlek (Ubi 
caritas) kan man lämpligen också bära fram 
gåvor till de fattiga, i synnerhet pengar som in-
samlats som ett fasteoffer. 

9. Efter bönen efter kommunionen formerar 
man sig till procession. Denna går genom kyr-
kan och följer det Allraheligaste sakramentet 
till repositionstabernaklet. Först går korsbära-
ren, följd av ljusbärare och rökelse. Under tiden 
sjunger man Pange lingua eller motsvarande 
sång som handlar om eukaristin. 

10. Församlingen inbjuds att dröja kvar i kyr-
kan efter kvällsmässan under en del av natten 
för att tillbe det Allraheligaste sakramentet på 
tillbörligt sätt under denna högtidliga reserva-
tion. Under tillbedjan kan man lämpligen läsa 
Jesu avskedstal ur Johannesevangeliet (kap. 
13–17). Efter midnatt skall tillbedjan ske utan 
högtidliga former, med tanke på att långfreda-
gen börjat. 

11. Efter mässans slut avkläds altaret, medan en 
lektor reciterar psalm 22 i Psaltaren. Man över-
täcker lämpligen kyrkans kors med en röd eller 
violett duk, såvida detta inte redan skett före 

femte söndagen i fastan. Det är inte tillåtet att 
tända ljus inför helgonens bilder. 

12. Processionen och reservationen av det 
Allraheligaste sakramentet kan inte göras i de 
kyrkor där man inte firar den högtidliga lång-
fredagsliturgin.
 
19 FREDAG

LÅNGFREDAGEN – HERRENS 
LIDANDE OCH DÖD 

röd  Eget officium. 
 Herrens lidande firas enligt   
 missalet. 

& Jes 52:13 – 53:12 
 {Ps 31:2, 6, 12–13, 15–17, 25} 
& Heb 4:14–16; 5:7–9 
v Joh 18:1 – 19:42 

Faste- och abstinensdag. De som deltagit 
i långfredagsliturgin ber ingen vesper. 
Completorium för söndagen. 

1. På den dag då »vårt Påskalamm, Kristus, blev 
slaktat« ihågkommer kyrkan hur hon föddes 
ur Kristi sida när han somnade i döden på 
korset. Hon betraktar sin Herres och Brudgums 
lidande, hyllar hans kors och ber för hela 
världens frälsning.

2. Enligt urgammal sed firar kyrkan i dag inte 
eukaristin; kommunionen utdelas till de troen-
de endast under passionsgudstjänsten. Dock 
kan man när som helst under dagen bära ut 
kommunionen till sjuka som är förhindrade att 
delta i denna gudstjänst. 

3. Denna dag är det strängt förbjudet att fira 
sakramenten, med undantag av boten och de 
sjukas smörjelse. Begravning kan ske, men utan 
sång och utan orgelspel och klockringning. 

4. Långfredagen till åminnelse av Herrens li-
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dande är obligatorisk botgöringsdag för hela 
Kyrkan, och den skall iakttas med fasta och ab-
stinens. 

5. Det är önskvärt att läsningsgudstjänsten och 
laudes (»Kyrkans dagliga bön« I, 525 ff) i dag fi-
ras gemensamt med församlingen. 

6. Liturgin till åminnelse av Herrens lidande fi-
ras under eftermiddagen, omkring klockan 15. 
Av pastorala skäl kan man välja lämpligare tid-
punkt då så många som möjligt kan delta, till 
exempel mitt på dagen eller på kvällen, dock ej 
efter klockan 21. 

7. Man skall strikt iaktta ordningen för guds-
tjänsten till åminnelse av Herrens lidande (or-
dets gudstjänst, korsets hyllning, kommunion), 
som är gammal tradition i kyrkan. Ingen får på 
eget bevåg införa ändringar. 

8. Altaret skall vid gudstjänstens början vara 
helt avklätt: inga altardukar, inget kors, inga 
ljus. Prästen och assistenterna går till altaret 
under tystnad och utan sång. Prästen och assi-
stenterna bugar sig för altaret och lägger sig 
raklånga på golvet: denna gest, som är karaktä-
ristisk för långfredagen, skall troget bevaras 
som symbol för »den jordiska människans« 
ödmjukhet och för kyrkans sorg. Under intåget 
står församlingen upp och faller därefter på knä 
i tyst bön. 

9. Passionshistorien enligt Johannes sjunges el-
ler läses som på palmsöndagen (jfr s. 19 n. 7). 

10. Det krucifix som skall användas vid kors-
hyllningen skall vara tillräckligt stort och av 
konstnärlig halt. Endast ett krucifix skall an-
vändas för att teckenfunktionen (veritas signi) 
skall bli tydlig. Man håller fram korset att hyl-
las av varje enskild person, eftersom den per-
sonliga tillbedjan är ett mycket viktigt inslag i 
denna gudstjänst. Endast om ett mycket stort 
antal deltar kan man tillgripa lösningen att låta 

hela församlingen hylla korset samtidigt. 

11. Efter kommunionutdelningen bär man till-
baka ciboriet till repositionstabernaklet vid si-
dan av kyrkoskeppet, där en sakramentslampa 
brinner. Efter gudstjänsten avkläder man alta-
ret men lämnar kvar korset och ljusstakarna. I 
kyrkan iordningställer man en lämplig plats 
(t.ex. repositionskapellet för eukaristin som 
konsekrerats på skärtorsdagen) att ställa kruci-
fixet, där de troende kan hylla det och tillbringa 
en stund i meditation. 

12. Fram till påskvakan böjer man knä inför kru-
cifixet. 

13. Man skall uppmuntra folkliga andakter, t.ex. 
korsvägsandakt, passionsprocessioner eller an-
dakter till Marie smärtor. Texter och sånger un-
der dessa andakter skall överensstämma med 
liturgins anda. Dessa andaktsövningar skall 
förläggas till tidpunkter som inte medför risk 
att de överskuggar den liturgiska gudstjänsten.

20 LÖRDAG

PÅSKAFTON 

viol.  Eget officium. 
Completorium för söndagen. Det 
bortfaller för dem som deltar i påskvakan. 

1. På påskafton dröjer Kyrkan inför Herrens 
grav och betraktar hans lidande och död samt 
hans nedstigande till dödsriket, och med fasta 
och bön väntar hon på uppståndelsen. Det är 
synnerligen önskvärt att man firar läsnings-
gudstjänsten och laudes gemensamt med 
församlingen (»Kyrkans dagliga bön« I, 547 ff). 
Där detta inte kan ske bör man fira en ordets 
gudstjänst eller en andakt som motsvarar da-
gens mysterium. 

2. Man kan ställa fram en bild av Kristi korsfäs-
telse, hans nedtagande från korset eller hans 
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nedstigande till dödsriket, bilder som illustre-
rar påskaftonens mysterium, för att de troende 
skall kunna vörda dem, eller eventuellt en bild 
av den smärtorika Modern. 

3. Denna dag avstår Kyrkan helt från mässoff-
ret. Kommunionen får endast utdelas som via-
ticum. Det är inte tillåtet att fira bröllop eller 
andra sakrament, med undantag av boten och 
de sjukas smörjelse. 

4. De troende skall undervisas om påskafto-
nens särskilda karaktär. De sedvänjor och fest-
ligheter som en gång hörde samman med den 
anteciperade påskvakan (välsignelse av påsk-
maten o dyl) skall flyttas till påsknatten eller 
påskdagen. 

PÅSKTIDEN

De femtio dagarna mellan påsk och pingst firas i 
jublande glädje som en enda festdag, »den stora 
söndagen«. Här har hallelujasången sin särskilda 
plats. AC, 22. 

20 LÖRDAG

PÅSKDAGEN – KRISTI 
UPPSTÅNDELSE, högtid med oktav

1. Enligt urgammal sed firas denna natt som 
»en Herrens vaknatt« (2 Mos 12:42) och dess 
vigilia ihågkommer den heliga natt då Kristus 
uppstod från de döda. Den betraktas som »alla 
heliga vigiliors moder« (S:t Augustinus). Under 
den inväntar kyrkan Herrens uppståndelse, 
som hon firar genom de kristna initiationssak-
ramenten, dop, konfirmation och eukaristi. 
Påskvakan har alltid i traditionen präglats av 
denna eskatologiska väntan på Herren. 

2. Hela påskvakan äger rum på natten. Därför 
får den inte börja före mörkrets inbrott eller 
sluta efter gryningen till söndagen. Det kan 
inte tolereras att man förlägger påskvakan till 

den tidpunkt då man normalt firar en antecipe-
rad söndagsmässa. Hela gudstjänsten skall firas 
så att den tydligt framstår som en nattlig vaka.

3. Det är inte tillåtet att fira mässan utan påsk-
vakans riter. 

4. Påskvakan får firas också i de kyrkor och 
kapell där man inte haft någon gudstjänst på 
skärtorsdagen och långfredagen. Den måste 
däremot inte med nödvändighet firas där man 
har haft gudstjänst på skärtorsdagen och lång-
fredagen. Den skall alltid firas i de kyrkor som 
har en dopfunt. 

5. Under hela gudstjänsten är den liturgiska fär-
gen för präster och diakoner vit. 

6. Påskvakan firas i följande ordning: efter lu-
cernariet (ljuständningsbönen) och förkunnan-
det av påskbudskapet (första delen av vigilian), 
betraktar den heliga Kyrkan de underbara 
gärningar som Herren har utfört för sitt folk 
alltifrån begynnelsen (andra delen av vigilian) 
ända till dess hon tillsammans med sina i do-
pet pånyttfödda barn (tredje delen) blir inbju-
den till det bord som Herren dukat åt sitt folk, 
åminnelsen av hans död och uppståndelse, i 
väntan på hans återkomst (fjärde delen). Första 
delen innehåller symbolhandlingar och gester 
som skall utföras med sådan lugn värdighet att 
församlingen verkligen uppfattar deras inne-
börd, som understryks av inledande ord och 
beledsagande böner. Man bör kort orientera 
församlingen om den typologiska innebörden 
i de gammaltestamentliga läsningarna. 

7. Så långt det är möjligt skall man göra i ord-
ning den nya elden utanför kyrkan. Den skall 
vara så stor att den verkligen »skingrar mörkret 
och upplyser natten«. 

8. De liturgiska symbolerna måste vara tydliga. 
Därför skall man varje år använda ett enda, täm-
ligen stort och nytt vaxljus. Detta symboliserar 
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nämligen Kristus, världens ljus. Det välsignas 
med de tecken och ord som anges i missalet. 

9. Om ingen diakon finns tillgänglig och celeb-
ranten inte kan sjunga anförtros uppgiften att 
sjunga Exsultet åt en kantor, som då utelämnar 
andra delen av invitationen (Jag ber er ...) samt 
hälsningen Herren vare med er. 

10. Man får aldrig läsa mindre än tre läsningar 
ur Gamla testamentet och under inga omstän-
digheter får man utelämna läsningen ur Andra 
Mosebokens fjortonde kapitel. 

11. Dopliturgin blir som mest tydlig när vuxen-
dop eller åtminstone barndop förrättas. Men 
också om inga dopkandidater finns skall man 
i församlingskyrkorna välsigna dopvattnet. 
Där man inte har vare sig dopkandidater eller 
anledning att välsigna dopvatten skall man 
åtminstone ihågkomma dopet genom att väl-
signa påskvattnet, med vilket man bestänker 
folket efter förnyelsen av doplöftena. 

12. Man kan använda rökelse till evangeliet, 
däremot inte ljus. 

13. Det är önskvärt att kommunionen under 
påskvakan mottas under båda gestalterna, för 
att det sakramentala tecknet skall bli så tydligt 
som möjligt. 
14. Påskvakans mässa är en mässa på påskda-
gen. Den som celebrerat eller koncelebrerat 
under natten kan göra det på nytt under dagen.

PÅSKVAKAN 

vit  Gl Pf. I för påsktiden (»och   
 särskilt denna natt«). I den rom.  
 kan. särskilda Communi-  
 cantes och Hanc igitur.  »Gå i 
 Herrens frid« sjungs med   
 Halleluja.

 GT 
1 & 1 Mos 1:1 – 2:2 eller

 1 Mos 1:1, 26–31a 
 {Ps 104:1–2a, 5–6, 10, 12–14,  
 24, 35c eller
 Ps 33:4–7, 12–13, 20, 22} 

2 &  1 Mos 22:1–18 eller 
 1 Mos 22:1–2, 9a, 10–13, 15–18 
 {Ps 16:5, 8–11} 

3 &	2 Mos 14:15 – 15:1 
 {2 Mos 15:1–6, 16–18} 

4 &	Jes 54:5–14 
 {Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b} 

5 &	Jes 55:1–11 
 {Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6} 

6 & Bar 3:9–15; 3:32 – 4:4 
 {Ps 19:8–11} 

7 &  Hes 36:16–17a, 18–28 
 {Ps 42:3, 5bc; 43:3–4 eller 
 (vid dop) Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6  
 eller (vid dop) Ps 51:12–15,   
 18–19} 

 NT 
&	 Rom 6:3–11 
 {Ps 118:1–2, 16–17, 22–23} 
v Luk 24:1–12

Läsningsgudstjänsten bortfaller för dem 
som deltagit i påskvakan.

21 SÖNDAG X

MÄSSAN PÅ DAGEN 

vit  Gl Sekvens Cr Pf. I för påsktiden  
 (»och särskilt denna dag«).   
 I den rom. kan. särskilda   
 Communicantes och   
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 10:34a, 37–43 
 {Ps 118:1–2, 16–17, 22–23} 
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& Kol 3:1–4 eller 1 Kor 5:6b–8 
v  Joh 20:1–9 eller Luk 24:1–12
 eller (endast i kvällsmässan):    
 Luk 24:13–35 

S:t Anselm av Canterbury, biskop 
och kyrkolärare, firas ej. Andra firanden 
ej tillåtna, ej heller mässa för avlidna. 
Completorium för söndagen. Efter 
completoriet och istället för Angelus ber 
man under hela påsktiden antifonen 
Regina caeli. 

Stockholm: S:t Konrads församling, S:t Konrad, 
ordensman († 1894). Patronat. Högtid. Firas i år 
måndagen den 29 april.

1. Högmässan på påskdagen skall firas så hög-
tidligt som möjligt. Det är lämpligt att man i 
dag bestänker församlingen med vatten, väl–
signat under påskvakan, som en botakt. Under 
bestänkandet sjungs antifonen Vidi aquam el-
ler en annan psalm med anknytning till dopet. 
Vigvattensskålarna vid kyrkans ingång skall fyl-
las med detta vatten. 

2. Påskljuset skall ha sin plats intill ambonen 
och vara tänt åtminstone under alla högtidliga-
re gudstjänster under påsktiden (mässan samt 
laudes och vesper till och med pingstdagen). 
Efter pingst skall det ha en hedersam placering 
i dopkapellet (motsvarande), och dopljusen 
skall tändas på det. Vid begravningar skall påsk-
ljuset ställas bredvid kistan för att understryka 
att den kristnes död är hans eller hennes egen 
påsk. Utanför påsktiden skall man inte tända el-
ler ställa påskljuset i koret. 

3. Man kan införa bruket att fira påskdagens 
vesper som en dopmemoria enligt den hög-
tidligare formen i »Kyrkans dagliga bön« I, s. 
583–589. I denna gudstjänst ingår procession 
till dopfunten. 

22 MÅNDAG (I)

ANNANDAG PÅSK 

vit  Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf 
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom kan.   
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 2:14, 22–33 
 {Ps 16:1–2a, 5, 7–11 
 efter LXX} 
v Matt 28:8–15 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässa för avlidna, med undantag av 
begravningsmässa.  Completorium för 
lördagen eller söndagen.

23 TISDAG (I)

TISDAG I PÅSKOKTAVEN

vit  Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf.  
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom. kan.  
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 2:36–41 
 {Ps 33:4–5, 18–20, 22} 
v Joh 20:11–18 

S:t Georg, martyr, eller S:t Adalbert, bi-
skop och martyr firas ej. Andra firanden 
ej tillåtna, ej heller mässa för de avlidna, 
med undantag av begravningsmässa. 
Completorium för lördagen eller sönda-
gen. 

Karlskoga: S:t Georg. Patronat. Högtid. Firas i år 
måndagen den 29 april.
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24 ONSDAG (I)

ONSDAG I PÅSKOKTAVEN 

vit  Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf.  
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom. kan.  
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 3:1–10 
 {Ps 105:1–4, 6–9} 
v  Luk 24:13–35 

S:t Fidelis av Sigmaringen, präst och 
martyr, firas ej. Andra firanden ej tillåtna, ej 
heller mässa för de avlidna, med undantag 
av begravningsmässa. Completorium för 
lördagen eller söndagen.

25 TORSDAG (I)

TORSDAG I PÅSKOKTAVEN 

vit Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf.  
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom. kan.  
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 3:11–26 
 {Ps 8:2a, 5–9} 
v  Luk 24:35–48 

S:t Markus, evangelist, firas ej. Andra 
firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för de avlidna, med undantag av 
begravningsmässa. Completorium för 
lördagen eller söndagen.

26 FREDAG (I)

FREDAG I PÅSKOKTAVEN 

vit  Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf.  
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom. kan.  
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 4:1–12 
 {Ps 118:1–2, 4, 22–27a} 
v Joh 21:1–14 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässa för de avlidna, med undantag av 
begravningsmässa. Completorium för 
lördagen eller söndagen.

27 LÖRDAG (I)

LÖRDAG I PÅSKOKTAVEN 

  Morgonmässan:
vit Gl Sekvens ad lib. Inget Cr. Pf.  
 I för påsktiden (»och särskilt   
 denna dag«). I den rom. kan.  
 särskilda Communicantes och  
 Hanc igitur. »Gå i Herrens frid«  
 sjungs med Halleluja.

& Apg 4:13–21 
 {Ps 118:1, 14–21} 
v  Mark 16:9–15 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för de avlidna, med undantag av begrav-
ningsmässa. 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. Completorium för lör-
dagen eller söndagen.



April 2019 59

a
p

r
il

28 SÖNDAG X (II)

ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller 
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIG-
HETENS SÖNDAG 

vit  Gl Sekvens ad lib. Cr Pf. I för   
 påsktiden (»och särskilt denna  
 dag«). I den rom. kan. särskilda  
 Communicantes och Hanc   
 igitur. »Gå i Herrens frid« sjungs  
 med Halleluja.

& Apg 5:12–16
 {Ps 118:2–4, 22–27a} 
& Upp 1:9–11a, 12–13, 17–19
v Joh 20:19–31 
S:t Pierre Chanel, präst och martyr, eller 
S:t Louis Marie Grignion de Montfort, 
präst. Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässor för avlidna. 

PÅSKTIDEN
efter påskoktaven

1. Mässor »för skilda ändamål« och votivmäs-
sor firas inte utan nödvändiga pastorala skäl. 
IM, 333. Minnesdagar firas däremot. Det är 
tilllåtet att fira mässan för de helgon som är in-
skrivna på resp. dag i martyrologiet. IM, 316b. 

2. I mässan avslutas alltid ingångsantifonen och 
kommunionantifonen med ett halleluja (om 
det inte strider mot textens innebörd). 

3. I tidegärden finns särskilda texter för påskti-
den i helgoncommunia (apostlar och martyrer).

29 MÅNDAG (II)

S:TA KATARINA AV SIENA, 
JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, 
EUROPAS SKYDDSPATRON, 
(† 1380), fest

vit B u d påsktidens ant. och   
 måndagens ps.
 Gl Pf. om helgonen 
& 1 Joh 1:5 – 2:2 
 {Ps 103:1–4, 8–9, 13–14, 17–18a} 
v Matt 11:25–30 

Första läsningen till Läsningsgudstjänsten 
finns sid. 104 i denna Ordo. Mässor för 
avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor.

30 TISDAG (II)

vit  Tis. i 2 påskveckan 
 eller
vit S:t Pius V, påve († 1572), 
 Pf. för påsktiden

& Apg 4:32–37
 {Ps 93:1–2, 5}
v  Joh 3:7b–15
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1 ONSDAG (II)

vit  Ons. i 2 påskveckan
 eller
vit S:t Josef arbetaren
 Pf. för påsktiden eller om den  
 helige Josef

& Apg 5:17–26 
 {Ps 34:2–9} 
v  Joh 3:16–21 

eller (om S:t Josef firas):
& 1 Mos 1:26–2:3 eller 
 Kol 3:14–15, 17, 23–24
 {Ps 90: 2–4, 12–14, 16}
v* Matt 13:54–58

Luleå: S:t Josef arbetaren. Patronat. Högtid

2 TORSDAG (II)

vit  S:t Athanasios, biskop och   
 kyrkolärare († 373), minnesdag 

& Apg 5:27–33 
 {Ps 34:2, 9, 17–20} 
v  Joh 3:31–36 
 
3 FREDAG (II)

S:T FILIPPOS OCH S:T JAKOB, 
APOSTLAR, fest 

röd B u d påsktidens ant. och   
 fredagens ps.
 Gl Pf. I eller II om apostlarna 
& 1 Kor 15:1–8 
 {Ps 19:2–5} 
v Joh 14:6–14

Mässor för de avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

4 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
vit  Lör. i 2 påskveckan 
 Pf. för påsktiden 

& Apg 6:1–7 
 {Ps 33:1–2, 4–5, 18–19} 
v  Joh 6:16–21

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

5 SÖNDAG X (III)

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN 

vit  Gl Cr Pf. för påsktiden 

& Apg 5:27–32, 40b–41
 {Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b} 
& Upp 5:11–14
v  Joh 21:1–19 eller 21:1–14

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. 

6 MÅNDAG (III)

vit  Mån. i 3 påskveckan 
 Pf. för påsktiden 

& Apg 6:8–15 
 {Ps 119:23–24, 26–27, 29–30} 
v Joh 6:22–29
 
7 TISDAG (III)

vit  Tis. i 3 påskveckan 
 Pf. för påsktiden

& Apg 7:51 – 8:1a 
 {Ps 31:3c–4, 6ab, 7b–8a, 17, 21ab}
v  Joh 6:30–35 

MAJ 2019
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8 ONSDAG (III)

vit  Ons. i 3 påskveckan 
 Pf. för påsktiden

& Apg 8:1b–8 
 {Ps 66:1–3a, 4–7a}
v  Joh 6:35–40

9 TORSDAG (III)

vit  Tors. i 3 påskveckan CS
 Pf. för påsktiden 

& Apg 8:26–40 
 {Ps 66:8–9, 16–17, 20} 
v  Joh 6:44–51

10 FREDAG (III)

vit  Fre. i 3 påskveckan
 Pf. för påsktiden

& Apg 9:1–20 
 {Ps 117} 
v  Joh 6:52–59 

11 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
vit  Lör. i 3 påskveckan
 Pf. för påsktiden

& Apg 9:31–42
 {Ps 116:12–17}
v  Joh 6:60–69

Första vesper för söndagen 
Helgsmålsmässa.

12 SÖNDAG X (IV)

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN 

vit  Gl Cr Pf. för påsktiden 

& Apg 13:14, 43–52
 {Ps 100:1–3, 5}
& Upp 7:9, 13–17
v  Joh 10:27–30

Böndag för kallelser. S:t Nereus och S:t 
Achilleus, martyrer, eller S:t Pankratios, 
martyr, firas ej. Andra firanden ej tillåtna, 
ej heller mässor för avlidna.

13 MÅNDAG (IV)

vit  Mån. i 4 påskveckan 
 eller
vit Den saliga jungfru Maria   
 av Fatima 
 Pf. för påsktiden

& Apg 11:1–18 
 {Ps 42:2–3; 43:3–4} 
v Joh 10:1–10
Karlskrona: Vår Fru av Fatima. Patronat. Högtid

14 TISDAG (IV)

S:T MATTIAS, APOSTEL, fest

röd B u d påsktidens ant. och   
 tisdagens ps.
 Gl Pf. I eller II om apostlarna

& Apg 1:15–17, 20–26 
 {Ps 113:1–8} 
v Joh 15:9–17

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

15 ONSDAG (IV)

vit  Ons. i 4 påskveckan  
 Pf. för påsktiden

& Apg 12:24 – 13:5a
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 {Ps 67:2–3, 5–6, 8}
v  Joh 12:44–50

16 TORSDAG (IV)

vit  Tors. i 4 påskveckan  
 Pf. för påsktiden

& Apg 13:13–25
 {Ps 89:2–3, 21–22, 25, 27}
v Joh 13:16–20

17 FREDAG (IV)

vit  Fre. i 4 påskveckan
 Pf. för påsktiden  
& Apg 13:26–33
 {Ps 2:6–11}
v Joh 14:1–6
 
18 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
S:T ERIK, KONUNG OCH MARTYR, 
SVERIGES SKYDDSPATRON, 
(†1160), fest 

röd  B u d påsktidens ant. och   
 lördagens ps.
 Gl Pf. om martyrer

& Upp 21:2, 22–27
 {Ps 101:1–2a, 3–4, 6–7}
v Luk 22:24–30

I domkyrkan: 
S:T ERIK, KONUNG OCH MARTYR, 
SVERIGES OCH DOMKYRKANS 
SKYDDSPATRON, (†1160), högtid

röd  B u d ant. etc. ur Comm. en 
 martyr och tilläggsps. 
 Gl Cr Pf. om martyrer

& Upp 21:2, 22–27
 {Ps 101:1–2a, 3–4, 6–7}
&	 Rom 8:31b–39
v Luk 22:24–30

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

19 SÖNDAG X (I)

FEMTE PÅSKSÖNDAGEN 

vit  Gl Cr Pf. för påsktiden 
& Apg 14:21b–27
 {Ps 145:8–13b} 
& Upp 21:1–5a
v  Joh 13:31–33a, 34–35

S:t Johannes I, påve och martyr firas ej 
Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. 

20 MÅNDAG (I)

vit  Mån. i 5 påskveckan
 eller
vit S:t Bernardino av Siena, präst 
 († 1444)
 Pf. för påsktiden

& Apg 14:5–18 
 {Ps 115:1–4, 15–16} 
v Joh 14:21–26

21 TISDAG (I)

vit  Tis. i 5 påskveckan 
 eller
röd S:t Kristoffer Magallanes,   
 präst och hans följeslagare,  
 de mexikanska martyrerna, 
 († 1927)
 eller
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vit Den salige Hemming av Åbo,  
 biskop († 1366),
 Pf. för påsktiden 

& Apg 14:19–28 
 {Ps 145:10–13b, 21} 
v Joh 14:27–31a

Tidegärdens texter till S:t Kristoffer Magallanes 
och hans följeslagare finns på sid. 713–714 i 
Psalt. och för den salige Hemming av Åbo på 
sid. 714–716.

22 ONSDAG (I)

vit  Ons. i 5 påskveckan  
 eller
vit S:ta Rita av Cascia,   
 ordenskvinna († 1457),
 Pf. för påsktiden

& Apg 15:1–6 
 {Ps 122:1–5} 
v Joh 15:1–8 
 
Tidegärdens texter till S:ta Rita av Cascia finns 
på sid. 717–718 i Psalt.

23 TORSDAG (I)

vit  Tors. i 5 påskveckan    
 Pf. för påsktiden 
& Apg 15:7–21 
 {Ps 96:1–3, 10} 
v Joh 15:9–11 

24 FREDAG (I)

vit  Fre. i 5 påskveckan 
 Pf. för påsktiden

& Apg 15:22–31 
 {Ps 57:8–12} 
v Joh 15:12–17 

25 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
vit  Lör. i 5 påskveckan 
 eller
vit S:t Beda Venerabilis, präst  
 och kyrkolärare († 735),
 eller
vit S:t Gregorius VII, påve (†   
 1085),
 eller
vit S:ta Maria Magdalena   
 de’ Pazzi, jungfru († 1607)
 Pf. för påsktiden

& Apg 16:1–10 
 {Ps 100:1b–3, 5} 
v Joh 15:18–21 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

26 SÖNDAG X (II)

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN 

vit  Gl Cr Pf. för påsktiden 
& Apg 15:1–2, 22–29
 {Ps 67:2–3, 5–6, 8}
& Upp 21:10–14, 22–23
v  Joh 14:23–29

S:t Filippo Neri, präst, firas ej. Andra 
firanden ej tillåtna, ej heller mässa för 
avlidna. 

27 MÅNDAG (II)

vit  Mån. i 6 påskveckan 
 eller
vit S:t Augustinus av Canterbury  
 biskop († 604),
 Pf. för påsktiden 
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& Apg 16:11–15 
 {Ps 149:1–6a, 9b} 
v  Joh 15:26 – 16:4a 

28 TISDAG (II)

vit  Tis. i 6 påskveckan
 Pf. för påsktiden 

& Apg 16:22–34
 {Ps 138:1–3, 7c–8}
v Joh 16:5–11

29 ONSDAG (II)

 Morgonmässan:
vit  Ons. i 6 påskveckan 
 Pf. för påsktiden 
& Apg 17:15, 22 – 18:1 
 {Ps 148:1–2, 11–14} 
v Joh 16:12–15 

 Om aftonen 

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid 

vit  Helgsmålsmässa 
 Gl Cr Pf. om Kristi Himmelsfärd. 
 I den rom. kan. särskilt    
 Communicantes. Högtidens   
 läsningar (som på dagen). 

Första vesper för högtiden. Completorium 
för lördagen. 

30 TORSDAG X

 KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid

vit  Gl Cr Pf. om Kristi himmelsfärd.  
 I den rom. kan. särskilt    
 Communicantes. 
& Apg 1:1–11 
 {Ps 47:2–3, 6–9} 

& Heb 9:24–28; 10:19–23 eller 
 Ef  1:17–23 
v  Luk 24:46–53

Påskljuset står på sin plats t.o.m. 
pingstdagen. Andra firanden ej tillåtna, 
ej heller mässa för avlidna. Completorium 
för söndagen. 

31 FREDAG (II)

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS 
BESÖK, fest 

vit  B u d påsktidens ant. och   
 fredagens ps. 
 Gl. Pf. om den saliga jungfrun  
 Maria. 

& Sef 3:14–18 eller Rom 12:9–16b
 {Jes 12:2–3, 4bcd, 5–6} 
v Luk 1:39–56 

Andra firanden ej tillåtna, med undantag 
av begravningsmässor. 
Pingstnovenan börjar.
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1 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
röd  S:t Justinus, martyr, († 165),  
 minnesdag 
  Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 18:23–28 
 {Ps 47:2–3, 8–10} 
v Joh 16:23b–28 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

2 SÖNDAG X (III)

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN 

vit  Gl Cr Pf. för påsktiden eller om  
 Kristi himmelsfärd 

& Apg 7:55–60
 {Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9}
& Upp 22:12–14, 16–17, 20
v  Joh 17:20–26

S:t Marcellinus och S:t Petrus, martyrer, 
firas ej. Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässa för avlidna. 

3 MÅNDAG (III)

röd  S:t Charles Lwanga och hans  
 följeslagare, martyrer 
 († 1886), minnesdag
 Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 19:1–8 
 {Ps 68:2–4, 5ac, 6–7b} 
v Joh 16:29–33

4 TISDAG (III)

vit  Tis. i 7 påskveckan
 eller
vit S:ta Maria Elisabeth   
 Hesselblad, ordenskvinna, 
 († 1957)
 Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 20:17–27 
 {Ps 68:10–11, 20–21} 
v Joh 17:1–11a

Tidegärdens texter för S:ta Maria Elisabeth  
Hesselblad finns på sid. 718-720 i Psalt. (utan 
slutbön) och på sid. 124-125 i denna Ordo (med 
slutbön).

5 ONSDAG (III)

röd S:t Bonifatius, biskop och   
 martyr († 754), minnesdag
 Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 20:28–38 
 {Ps 68:29–30, 33–36}
v Joh 17:11b–19 

6 TORSDAG (III)

vit Tors. i 7 påskveckan 
 eller
vit  S:t Norbert av Xanten, biskop  
 († 1134)
 Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 22:30; 23:6–11 
 {Ps 16:1–2a, 5, 7–11} 
v Joh 17:20–26 

JUNI 2019
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7 FREDAG (III)

vit  Fre. i 7 påskveckan
 eller
  Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd CI

& Apg 25:13b–21 
 {Ps 103:1–2,11–12,19–20b} 
v Joh 21:15–19 

8 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
vit  Lör. i 7 påskveckan 
 Pf. för påsktiden eller om Kristi  
 himmelsfärd

& Apg 28:16–20, 30–31 
 {Ps 11:4–5, 7} 
v Joh 21:20–25

 Om aftonen:

PINGSTDAGEN, högtid 

röd  Helgsmålsmässa   
 Gl Sekvens Cr Pf. för   
 pingstdagen. I den rom. kan.  
 särskilt Communicantes.   
 »Gå i Herrens frid« sjungs 
 med Halleluja.

& 1 Mos 11:1–9 eller 2 Mos   
 19:1–2b, 3–8a, 16–20b 
 eller Hes 37:1–14 eller   
 Joel 2:28–32
 {Ps 104: 1–2a, 24, 35c, 27–28,  
 29bc–30} 
& Rom 8:22–27
v Joh 7:37–39

Helgsmålsmässan kan firas i en mer utför-
lig form enligt missalets anvisningar på 

sid. 396. Första vesper för högtiden. 

9 SÖNDAG X

PINGSTDAGEN, högtid 

röd  Mässan under dagen.   
 Gl Sekvens Cr Pf. för   
 pingstdagen. I den rom.  kan.  
 särskilt Communicantes.   
 »Gå i Herrens frid« sjungs med  
 Halleluja.

& Apg 2:1–11 
 {Ps 104:1ab, 24ac, 29b–31, 34} 
& Rom 8:8–17  
v Joh 14:15–16, 23b–26  
 eller
& Apg 2:1–11 
 {Ps 104:1ab, 24ac, 29b–31, 34}
& 1 Kor 12:3b–7, 12–13
v Joh 20:19–23

S:t Efraim Syriern, diakon och kyrkolära-
re, firas ej. Andra firanden ej tillåtna, ej hel-
ler mässa för de avlidna. Efter completo-
rium slutar påsktiden. Efter påsktiden skall 
påskljuset ges en hedersam placering i 
dopkapellet (motsvarande), ej i koret, så 
att dopljusen kan tändas på det. Fr.o.m. i 
morgon ber man åter Angelus.
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 TIDEN »UNDER ÅRET«

Tiden »under året« firar ingen speciell 
aspekt av Kristi hemlighet utan snarare 
Kristusmysteriet i dess fullhet. Detta sker i 
synnerhet på söndagarna. AC, 43. 

Mässans ferialläsningar ur årgång I

10 MÅNDAG (II)

vit  Den saliga jungfrun Maria,  
 kyrkans moder, minnesdag   
&* 1 Mos 3:9-15, 20 
 eller Apg 1:12-14
 {Ps 87:1–3, 5–7}
v*	 Joh 19:25–34

Man använder mässan om den saliga 
jungfrun Maria, kyrkans moder (s. 1168-
1172 i missalet). Läsningarna i mässan 
samt tidegärden för denna dag, se sid. 
106-108 resp. sid. 108-112 i denna Ordo.

11 TISDAG (II)

röd S:t Barnabas, apostel,   
 minnesdag

&* Apg 11:21b–26, 13:1–3
 {Ps 98:1–6}
v  Matt 10:7–13

12 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 10 veckan »under året«
 eller
röd  S:t Eskil, biskop och martyr, 
 Södermanlands apostel  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 2 Kor 3:4–11
 {Ps 99:5–9}
v  Matt 5:17–19

Örebro: S:t Eskil.Patronat. Högtid

13 TORSDAG (II)

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN 
EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN, fest

vit B u d egna ant. och    
 torsdagens ps.
 Gl Pf. för oljevigningsmässan

& Jes 6:1–4, 8 eller Heb 2:10–18 
 {Ps 23:2–3, 5, 6} 
v Joh 17:1–2, 9, 14–26 
Mässans böner återfinns i missalet på 
sid. 1252, läsningarna i mässan samt 
tidegärden för denna dag, se sid. 113 
-115 resp. sid. 115-123 i detta Ordo. S:t 
Antonius av Padua, präst och kyrkolärare, 
firas ej.  Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

14 FREDAG (II)

grön  Fre. i 10 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 2 Kor 4:7–15
 {Ps 116:10–11, 15–18}
v  Matt 5:27–32

15 LÖRDAG (II)
 
 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 10 veckan »under året«  
 eller
vit  Vårfrumässa 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& 2 Kor 5:14b–21
 {Ps 103:1–4, 8–9, 11–12}
v  Matt 5:33–37

Första vesper för högtiden. Helgsmålsm.
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16 SÖNDAG X

HELIGA TREFALDIGHETS DAG, 
högtid 

vit B u d egna ant och ps söndag v  
 I. Gl Cr Egen pf. 

& Ords 8:22–31
 {Ps 8:4–9} 
& Rom 5:1–5
v Joh 16:12–15

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för de avlidna. 

Halmstad samt Jakobsberg: Patronat.

17 MÅNDAG (III)

grön  Mån. i 11 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 2 Kor 6:1–10
 {Ps 98:1–4}
v  Matt 5:38–42

18 TISDAG (III)

grön  Tis. i 11 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 2 Kor 8:1–9    
 {Ps 146:2, 5–9a}
v  Matt 5:43–48

19 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 11 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Romuald, abbot († 1027),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 2 Kor 9:6–11
 {Ps 112:1–4, 9}

v  Matt 6:1–6, 16–18

20 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 11 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 2 Kor 11:1–11
 {Ps 111:1–4, 7–8}
v  Matt 6:7–15

21 FREDAG (III)

vit  S:t Aloisius Gonzaga,   
 ordensman († 1591),   
 minnesdag 

& 2 Kor 11:18, 22–30
 {Ps 34:2–7}
v  Matt 6:19–23

22 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 11 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Paulinus av Nola, biskop 
 († 431),
 eller 
röd S:t John Fisher, biskop,  
 och S:t Thomas More  
 martyrer († 1535),
 eller
vit  Vårfrumässa 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)  
& 2 Kor 12:1–10
 {Ps 34:8–13}
v  Matt 6:24–34 

Första vesper för högtiden. 
Helgsmålsmässa. 
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23 SÖNDAG X

KRISTI KROPPS OCH BLODS 
HÖGTID, högtid

vit B u d egna ant och ps söndag v I. 
 Gl Sekvens ad lib Cr 
 Pf. om den heliga eukaristin. 

& 1 Mos 14:18–20
 {Ps 110:1–4} 
& 1 Kor 11:23–26
v Luk 9:11b–17

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässa 
för de avlidna. Kvällsmässa och andra 
vesper för Kristi kropps och blods högtid.  
Completorium för söndagen.

Visby: Patronat

24 MÅNDAG

S:T JOHANNES DÖPARENS 
FÖDELSE, högtid 

vit B u d egna ant. och tilläggsps. 
 Gl Cr Egen Pf 

& Jes 49:1–6 
 {Ps 139:1–3, 13–15} 
& Apg 13:22–26 
v  Luk 1:57–66, 80

Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässa för de avlidna, med undantag av 
begravningsmässor. Completorium för 
söndagen.

Landskrona: Patronat.

25 TISDAG (IV)

grön  Tis. i 12 veckan »under året« 
 eller

vit S:t David av Munktorp, abbot  
 († 1082)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 13:2, 5–18
 {Ps 15:2–4b, 5}  
v  Matt 7:6, 12–14

26 ONSDAG (IV)

grön  Ons. i 12 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& 1 Mos 15:1–12, 17–18
 {Ps 105:1–4, 6–9} 
v  Matt 7:15–20

27 TORSDAG (IV)

grön  Tors. i 12 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Kyrillos av Alexandria,   
 biskop och kyrkolärare († 444),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& 1 Mos 16:1–12, 15–16 (16:6b– 
 12, 15–16)
 {Ps 106:1–5} 
v  Matt 7:21–29

Första vesper för högtiden. 
Completorium för lördagen.

28 FREDAG

JESU HJÄRTAS DAG, högtid 

vit B u d egna ant. och tilläggsps.
 Gl Cr Egen pf

& Hes 34:11–16
 {Ps 23}
& Rom 5:5b–11
v  Luk 15:3–7
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S:t Irenaeus av Lyon, biskop och martyr,  
firas ej. Andra firanden ej tillåtna, ej 
heller mässa för avlidna med undantag 
av begravningsmässor. Kvällsmässa 
och andra vesper för Jesu hjärta. 
Completorium för söndagen.

29 LÖRDAG X

S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, 
APOSTLAR, högtid 

röd  Mässan under dagen.  
 B u d egna ant. och tilläggsps. 
 Gl Cr Egen pf. 
& Apg 12:1–11 
 {Ps 34:2–9} 
& 2 Tim 4:6–8, 17–18 
v  Matt 16:13–19 

Jungfru Marias obefläckade hjärta 
firas ej. Andra firanden ej tillåtna, ej heller 
mässa för de avlidna. Kvällsmässa och 
andra vesper för högtiden. Completorium 
för söndagen. 

Gävle och Trollhättan: Patronat.

Av pastorala skäl kan denna högtid även firas i en 
eller flera mässor närmaste söndag (jfr sid. 9 n. 9).

30 SÖNDAG X (I)

13 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& 1 Kung 19:16b, 19–21
 {Ps 16:1–2a, 5, 7–11} 
& Gal 5:1, 13–18
v  Luk 9:51–62 

Den romerska kyrkans första martyrer 
firas ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 
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1 MÅNDAG (I)

grön  Mån. i 13 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 18:16–33
 {Ps 103:1–4, 8–11} 
v  Matt 8:18–22

2 TISDAG (I)

grön Tis. i 13 veckan »under året«   
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 19:15–29 
 {Ps 26:2–3, 9–12} 
v Matt 8:23–27
 
3 ONSDAG (I)

S:T TOMAS, APOSTEL, fest 

röd B u d onsdagens ant. och ps. 
 Gl Pf. I eller II om apostlarna

& Ef 2:19–22
 {Ps 117} 
v  Joh 20:24–29 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

4 TORSDAG (I)

grön  Tors. i 13 veckan »under året« 
 eller 
vit  S:ta Elisabeth av Portugal 
 († 1336),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 22:1–19
 {Ps 116:1–6, 8–9}
v  Matt 9:1–8

5 FREDAG (I)

grön Fre. i 13 veckan »under året« 
 eller:
vit  S:t Antonio Maria Zaccaria,  
 präst († 1539), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CI

& 1 Mos 23:1–14, 19; 24:1–8,   
 62–67
 {Ps 106:1–5} 
v  Matt 9:9–13

6 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan:
grön  Lör. i 13 veckan »under året« 
 eller
röd S:ta Maria Goretti, jungfru   
 och martyr,  († 1902),
 eller 
vit  Vårfrumässa 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mos 27:1–5, 15–29
 {Ps 135:1–6}  
v  Matt 9:14–17

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

7 SÖNDAG X (II)

14 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Jes 66:10–14c
 {Ps 66:1–3a, 4–7a, 16, 20} 
& Gal 6:14–18
v  Luk 10:1–12, 17–20 eller 10:1–9
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Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

8 MÅNDAG (II)

grön  Mån. i 14 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 28:10–22
 {Ps 91:1–4, 14–15ab}  
v  Matt 9:18–26

9 TISDAG (II)

grön  Tis i 14 veckan »under året« 
 eller
röd S:t Augustinus Zhao Rong,  
 präst, och hans följeslagare,  
 martyrer († 1815)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 32:22–32   
 {Ps 17:1–3, 6–8b, 15}  
v  Matt 9:32–38

Tidegärdens texter för S:t Augustinus Zhao 
Rong finns på sid. 720–722 i Psalt.

10 ONSDAG (II)

röd S:t Knut, konung och   
 martyr, Danmarks    
 skyddspatron, († 1086),   
 minnesdag

& 1 Mos 41:55–57; 42:5–7a, 17– 
 24a
 {Ps 33:2–3, 10–11, 18–19}  
v  Matt 10:1–7

11 TORSDAG (II)

S:T BENEDICTUS AV NURSIA, 
ABBOT, EUROPAS SKYDDSPATRON  

(† 547), fest 

vit  B u d torsdagens ant och ps. 
 Gl Pf. om helgonen. 

& Ords 2:1–9 
 {Ps 34:2–11} 
v  Matt 19:27–29 
Mässor för de avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.
 
12 FREDAG (II)

grön Fre. i 14 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

 & 1 Mos 46:1–7, 28–30
 {Ps 37:3–4, 18–19, 27–28, 39–40}
v  Matt 10:16–23

13 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 14 veckan »under året«  
 eller
vit S:t Henrik II († 1024), 
 eller 
vit  Vårfrumässa 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& 1 Mos 49:29–33; 50:15–26a 
 {Ps 105:1–4, 6–7} 
v  Matt 10:24–33

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

14 SÖNDAG X (III)

15 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under 
 året«

& 5 Mos 30:10–14
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 {Ps 69: 14, 17, 30–31, 33–34,   
 36ab–37 eller Ps 19:8–11} 
& Kol 1:15–20
v  Luk 10:25–37

S:t Camillo de Lellis, präst, firas ej. 
Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

15 MÅNDAG (III)

vit S:t Bonaventura, biskop   
 och kyrkolärare († 1274),   
 minnesdag

& 2 Mos 1:8–14, 22
 {Ps 124:1–8} 
v  Matt 10:34 – 11:1

16 TISDAG (III)

grön  Tis. i 15 veckan »under året« 
 eller 
vit  Den saliga jungfrun Maria av  
 berget Karmel
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mos 2:1–15a
 {Ps 69:3, 14, 30–31, 33–34}  
v  Matt 11:20–24

17 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 15 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mos 3:1–6, 9–12
 {Ps 103:1–4, 6–7}   
v  Matt 11:25–27

18 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 15 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mos 3:13–20
 {Ps 105:1, 5, 8–9, 24–27}
v  Matt 11:28–30

19 FREDAG (III)

grön  Fre. i 15 veckan »under året« 
 eller 
röd S:t Apollinaris, biskop och   
 martyr († i slutet av 100-talet),
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

  & 2 Mos 11:10 – 12:14
 {Ps116:12–13, 15, 16bc–18}
v  Matt 12:1–8 

Tidegärdens texter för S:t Apollinaris finns på 
sid. 126-127 i detta Ordo 

20 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan: 
vit S:t Thorlak, biskop, Islands   
 skyddspatron, minnesdag 
& 2 Mos 12:37–42
 {Ps 136:1, 23–24, 10–15} 
v  Matt 12:14–21

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

21 SÖNDAG X (IV)

16 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& 1 Mos 18:1–10a
 {Ps 15:2–4ab, 5} 
& Kol 1:24–28
v  Luk 10:38–42 

S:t Lorenzo da Brindisi, präst och 
kyrkolärare,  firas ej. Mässor för 
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avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor. 

22 MÅNDAG (IV)

S:TA MARIA FRÅN MAGDALA,   
fest

vit  B u d måndagens ant och ps. 
 Gl Egen pf (se sid 128-130 i  
 denna Ordo).

& Höga V 3:1–4a eller
 2 Kor 5:14–17
 {Ps 63:2–6, 8–9} 
v  Joh 20:1–2, 11–18
 
Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. Första 
läsningen i läsningsgudstjänsten finns på 
sidan 131 i denna Ordo.

Göteborg: S:ta Maria Magdalena. Patronat. 
Högtid

23 TISDAG (IV)

grön  Tis. i 16 veckan »under året« 
 eller 
vit  S:ta Birgittas himmelska   
 födelsedag († 1373), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mos 14:21–15:1
 {Ps: 2 Mos15:8–10, 12, 17}
v  Matt 12:46–50 

 eller (om S:ta Birgitta firas):
& Hes 1:4, 28; 2:1–5
 {Ps 9:8–13}
v Luk 6:20–26

I Vadstena: S:ta Birgittas himmelska 
födelsedag. Patronat. Högtid.

24 ONSDAG (IV)

grön  Ons. i 16 veckan »under året« 
 eller 
vit S:t Charbel Makhlûf, präst 
 († 1898), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mos 16:1–5, 9–15
 {Ps 78:18–19, 23–28} 
v  Matt 13:1–9 

Tidegärdens texter för S:t Charbel Makhlûf 
finns på sid. 722-725 i Psalt.

Kalmar: S:t Kristofer, martyr: Patronat. Högtid.

25 TORSDAG (IV)

S:T JAKOB, APOSTEL, fest 

röd  B u d torsdagens ant och ps. 
 Gl Pf. I el. II om apostlarna. 

& 2 Kor 4:7–15 
 {Ps 126} 
v Matt 20:20–28 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

26 FREDAG (IV)

vit  S:t Joakim och S:ta Anna,   
 jungfru Marias föräldrar, 
 minnesdag 

& 2 Mos 20:1–17
 {Ps 19:8–11} 
v  Matt 13:18–23

Nyköping: S:ta Anna. Patronat. Högtid.
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27 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
vit S:ta Marta, minnesdag

& 1 Joh 4:7–16
 {Ps 34:2–11}
v*	 Joh 11:19–27 eller Luk 10:38–42
 
Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

28 SÖNDAG X (I)

17 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& 1 Mos 18:20–32
 {Ps 138:1–3, 6–8} 
& Kol 2:12–14
v  Luk 11:1–13

S:t Botvid, martyr, firas ej.  Mässor för 
avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor. 

Fittja: S:t Botvid. Patronat. Högtid.

29 MÅNDAG (I)

röd  S:t Olav, konung och martyr,  
 Norges skyddspatron,   
 minnesdag 

& 2 Mos 32:15–24, 30–34
 {Ps 106:19–23}
v  Matt 13:31–35 

Sundsvall: S:t Olav. Patronat. Högtid.

30 TISDAG (I)

grön  Tis. i 17 veckan »under året« 
 eller
röd  S:ta Elin av Skövde, martyr 
 († 1160) 
 eller
vit  S:t Petrus Chrysologus,   
 biskop och kyrkolärare († 451) 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

 & 2 Mos 33:7–11; 34:5b–9, 28
 {Ps 103:6–13}
v  Matt 13:36–43

31 ONSDAG (I)

vit S:t Ignatius av Loyola, präst, 
 († 1556), minnesdag  

& 2 Mos 34:29–35
 {Ps 99:5–7, 9}
v  Matt 13:44–46
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1 TORSDAG (I)

vit  S:t Alfonso Maria de’ Liguori,  
 biskop och kyrkolärare 
 († 1787), minnesdag

& 2 Mos 40:16–21, 34–38
 {Ps 84:3–6a, 8a, 11}
v  Matt 13:47–53

2 FREDAG (I)

grön  Fre. i 17 veckan »under året«
 eller
vit S:ta Katarina av Vadstena,   
 jungfru († 1381), 
 eller 
vit  S:t Eusebius av Vercelli,   
 biskop († 371), 
 eller 
vit  S:t Pierre Julien Eymard, präst  
 († 1868),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CI

&	 3 Mos 23:1, 4–11, 15–16, 27,   
 34b–37
 {Ps 81:3–6b, 10–11b}
v  Matt 13:54–58

Falun: S:ta Katarina av Vadstena. Patronat. 
Högtid. 

Tidegärdens texter för S:t Pierre Julien Eymard 
finns på sid. 724-725 i Psalt.

3 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan:
grön  Lör. i 17 veckan »under året«  
 eller
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 3 Mos 25:1, 8–17
 {Ps 67:2–3, 5, 7–8} 
v  Matt 14:1–12

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

4 SÖNDAG X (II)

18 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Pred 1:2; 2:21–23
 {Ps 90:3–6, 12–14, 17} 
& Kol 3:1–5, 9–11 
v  Luk 12:13–21

S:t Jean Marie Vianney, präst, firas 
ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

5 MÅNDAG (II)

grön  Mån. i 18 veckan »under året«  
 eller
vit Invigningen av basilikan   
 Santa Maria Maggiore
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 4 Mos 11:4b–15
 {Ps 81:12–17}
 v  Matt 14:13–21
 
6 TISDAG (II)

KRISTI FÖRKLARING, fest

vit  B u d egna ant. och tisdagens   
 ps. Gl Egen pf 

& Dan 7:9–10, 13–14 eller 2 Pet  
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 1:16–19
 {Ps 97:1–2, 5–6, 9} 
v  Luk  9:28b–36 

7 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 18 veckan »under året« 
 eller
röd S:t Sixtus II, påve, och hans  
 följeslagare, martyrer 
 († 258), 
 eller
vit S:t Cajetanus, präst († 1547),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 4 Mos 13:1–3a, 25–34; 14:1,
 26–30, 34–35 
 {Ps 106:6–7a,13–14, 21–23}
v  Matt 15:21–28

8 TORSDAG (II)

vit  S:t Dominicus, präst († 1221),  
 minnesdag CS

& 4 Mos 20:1–13 
 {Ps 95:1–2, 6–9}
v  Matt 16:13–23

9 FREDAG (II)

S:TA TERESIA BENEDICTA AV 
KORSET, JUNGFRU OCH MARTYR, 
EUROPAS SKYDDSPATRON († 1942), 
fest 

röd  B u d fredagens ant. och ps. 
 Gl Pf. om martyrerna

& Hos 2:14, 15cd, 19–20
 {Ps 45:11–12, 14–17} 
v  Matt 25:1–13

Mässans läsningar återfinns på sid. 132-

133 i denna Ordo och tidegärdens texter 
på sid. 134-136. Mässor för avlidna ej tillåt-
na, med undantag av begravningsmässor.

10 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
S:T LAURENTIUS, DIAKON OCH 
MARTYR, († 258), fest 

röd  B u d lördagens ant. och ps. 
 Gl Pf. om martyrerna

& 2 Kor 9:6–10
 {Ps 112:1–2, 5–9} 
v  Joh 12:24–26

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Uppsala: Patronat. Högtid.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

11 SÖNDAG X (III)

19 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under   
 året« 

& Vish 18:6–9
 {Ps 33:1, 12, 18–20, 22} 
& Heb 11:1–2, 8–19 eller 11:1–2,   
 8–12 
v  Luk 12:32–48 eller Luk 12:35–40

S:ta Clara, jungfru firas ej. Mässor för av-
lidna ej tillåtna, med undantag av begrav-
ningsmässor. 
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12 MÅNDAG (III)

grön  Mån. i 19 veckan »under året« 
 eller
vit S:ta Jeanne–Françoise de   
 Chantal, ordenskvinna 
 († 1641),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& 5 Mos 10:12–22
 {Ps 147:12–15, 19–20}
v  Matt 17:22–27

Tidegärdens texter för S:ta Jeanne–Françoise 
de Chantal återfinns på sidan 178 i Läsningar 
till Kyrkans dagliga bön band 1.

13 TISDAG (III)

grön  Tis. i 19 veckan »under året« 
 eller
röd  S:t Pontianus, påve, och S:t   
 Hippolytos, präst, martyrer   
 († 235),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 5 Mos 31:1–8
 {Ps: 5 Mos 32:3–4a, 7–9, 12}
v  Matt 18:1–5, 10, 12–14

14 ONSDAG (III)

 Morgonmässan:
röd S:t Maximilian Maria Kolbe,  
 präst och martyr, († 1941),   
 minnesdag

& 5 Mos 34:1–12
 {Ps 66:1–3a, 5, 16–17}
v  Matt 18:15–20

Om aftonen 
JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING 
TILL HIMLEN, högtid 

vit  Helgsmålsmässa Gl Cr Egen pf 
& 1 Krön 15:3–4, 15–16; 16:1–2 
 {Ps 132:6–7, 9–10, 13–14} 
& 1 Kor 15:54–57 
v Luk 11:27–28 

Första vesper för högtiden. Completorium 
för lördagen.

15 TORSDAG X

JUNGFRU MARIAS UPPTAGNING 
TILL HIMLEN, högtid 
vit Mässan på dagen Eget officium
 B u d egna ant. och tilläggsps. 
 Gl Cr Egen pf 

& Upp 11:19a; 12:1–6a, 10ab 
 {Ps 45:10–12, 16} 
& 1 Kor 15:20–27a 
v  Luk 1:39–56 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. Completorium för söndagen.

Av pastorala skäl kan denna högtid även firas i en 
eller flera mässor närmaste söndag (jfr sid. 9 n. 9).

16 FREDAG (III)

grön  Fre. i 19 veckan »under året« 
 eller
vit  S:t Brynolf av Skara, biskop 
 († 1317), 
 eller
vit  S:t Stefan av Ungern († 1038), 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Jos 24:1–13
 {Ps 136:1–3, 16–18, 21–22, 24}
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v Matt 19:3–12

Lidköping: S:t Brynolf. Patronat. Högtid.

 
17 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
grön  Lör. i 19 veckan »under året«  
 eller
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Jos 24:14–29
 {Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11}  
v Matt 19:13–15

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

18 SÖNDAG X (IV)

20 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Jer 38:4–6, 8–10
 {Ps 40:2–4, 18} 
& Heb 12:1–4
v  Luk 12:49–53

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

19 MÅNDAG (IV)

grön  Mån. i 20 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Jean Eudes, präst († 1680),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Dom 2:11–19
 {Ps 106:34–37, 39–40, 43ab, 44} 
v  Matt 19:16–22

20 TISDAG (IV)

vit  S:t Bernhard, abbot och   
 kyrkolärare († 1153),   
 minnesdag 

& Dom 6:11–24a 
 {Ps 85:9, 11–14}  
v  Matt 19:23–30

21 ONSDAG (IV)

vit  S:t Pius X, påve († 1914),   
 minnesdag

& Dom 9:6–15
 {Ps 21:2–7}
v  Matt 20:1–16

22 TORSDAG (IV)

vit  Den saliga jungfru Maria   
 drottningen, minnesdag

& Dom 11:29–39a
 {Ps 40:5, 7–10}
v  Matt 22:1–14

23 FREDAG (IV)

grön  Fre. i 20 veckan »under året« 
 eller 
vit  S:ta Rosa av Lima, jungfru 
 († 1617)    
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Rut 1:1, 3–6, 14b–16, 22 
 {Ps 146:5–10}
v  Matt 22:34–40

24 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan:
S:T BARTOLOMAIOS, APOSTEL, fest 
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röd  B u d lördagens ant. och ps. 
 Gl Pf I eller II om apostlarna 

& Upp 21:9b–14
 {Ps 145:10–13b, 17–18} 
v  Joh 1:45–51 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

25 SÖNDAG X (I)

21 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Jes 66:18–21
 {Ps 117} 
& Heb 12:5–7, 11–13
v  Luk 13:22–30

S:t Ludvig av Frankrike eller S:t Josef av 
Calasanz, präst, firas ej. Mässor för avlidna 
ej tillåtna, med undantag av begravnings-
mässor.

26 MÅNDAG (I)

grön  Mån. i 21 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Thess 1:1–5, 8b–10
 {Ps 149:1–6a, 9b}
v  Matt 23:13–22 

27 TISDAG (I)

vit S:ta Monica, S:t Augustinus   
 mor (†387), minnesdag

& 1 Thess 2:1–8
 {Ps 139:1–6}

v  Matt 23:23–26

28 ONSDAG (I)

vit S:t Augustinus, biskop och   
 kyrkolärare († 430), minnesdag)

& 1 Thess 2:9–13
 {Ps 139:7–12b}  
v  Matt 23:27–32

29 TORSDAG (I)

röd  S:t Johannes döparens   
 martyrium, minnesdag 

& Jer 1:17–19 
 {Ps 71:1–4a, 5–6b, 15ab, 17} 
v*	 Mark 6:17–29

30 FREDAG (I)

grön  Fre. i 21 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Thess 4:1–8
 {Ps 97:1, 2b, 5–6, 10–12} 
v  Matt 25:1–13

31 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 21 veckan »under året«  
 eller
vit  Vårfrumässa  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& 1 Thess 4:9–11 
 {Ps 98:1, 7–9} 
v  Matt 25:14–30

Första vesper för söndagen.
Helgsmålsmässa.



September 2019 81

s
e

p
t

e
m

b
e

r

1 SÖNDAG X (II)

22 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för sönd. »under året« 

& Syr 3:17–18, 20, 28–29
 {Ps 68:4, 5ac, 6, 7ab, 10–11} 
& Heb 12:18–19, 22–24a
v  Luk 14:1, 7–14

Böndag för vården om skapelsen.
Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. 

2 MÅNDAG (II)

grön  Mån. i 22 veckan »under året«  
 eller
röd Herrens törnekrona 
 Pf. om Herrens lidande I 
& 1 Thess 4:13–17
 {Ps 96:1, 3–5, 11–13} 
v  Luk 4:16–30

 eller om Herrens törnekrona   
 firas (se sid. 138–139):
& 2 Kor 12:7–10
 {Ps 69:20–22, 27, 31, 33–34}
v Joh 19:1–5
Tidegärdens texter för Herrens törnekrona 
finns på sid. 728–731 i Psalt.

3 TISDAG (II)

vit  S:t Gregorius den store, påve  
 och kyrkolärare († 604),   
 minnesdag)

& 1 Thess 5:1–6, 9–11
 {Ps 27:1, 4, 13–14} 
v  Luk 4:31–37

4 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 22 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Kol 1:1–8
 {Ps 52:10–11} 
v  Luk 4:38–44

5 TORSDAG (II)

grön  Tors. i 22 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Kol 1:9–14
 {Ps 98:2–6}  
v  Luk 5:1–11

6 FREDAG (II)

grön  Fre. i 22 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CI

& Kol 1:15–20
 {Ps 100} 
v  Luk 5:33–39

7 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan:
grön  Lör. i 22 veckan »under året«   
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

 & Kol 1:21–23
 {Ps 54:3–4, 6, 8}
v  Luk 6:1–5

Första vesper för söndagen 
Helgsmålsmässa.
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8 SÖNDAG X (III)

23 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under   
 året« 

& Vish 9:13–18
 {Ps 90:3–6, 12–14, 17}
& Filem v. 9b–10, 12–17
v  Luk 14:25–33

Den saliga jungfrun Marias födelse  
firas ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

Västerås, Värnamo samt Umeå: Den saliga 
jungfru Marias födelse. Patronat. Högtid.

9 MÅNDAG (III)

grön  Mån. i 23 veckan »under året«
 eller
vit S:t Petrus Claver, präst 
 († 1654)
  Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 
& Kol 1:24 – 2:3 
 {Ps 62:6–7, 9} 
v  Luk 6:6–11
Tidegärdens texter för S:t Petrus Claver finns 
på sid. 732–733 i Psalt.

10 TISDAG (III)

grön  Tis. i 23 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Kol 2:6–15
 {Ps 145:1–2, 8–11}  
v  Luk 6:12–19

11 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 23 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Kol 3:1–11
 {Ps 145:2–3, 10–13b}  
v  Luk 6:20–26

12 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 23 veckan »under året« 
 eller
vit  Den saliga jungfru Marias   
 namn
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  CS 
& Kol 3:12–17
 {Ps 150}  
v  Luk 6:27–38

Tidegärdens texter för den saliga jungfru 
Marias namn finns på sid. 734–735 i Psalt.

Oskarström: Den saliga jungfru Marias namn.
Patronat. Högtid.

13 FREDAG (III)

vit  S:t Johannes Chrysostomos,  
 biskop och kyrkolärare († 404),  
 minnesdag  
& 1 Tim 1:1–2,12–14
 {Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11} 
v  Luk 6:39–42

14 LÖRDAG (III)
 
DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE, 
fest 

röd  B u d egna ant. och lördagens   
 ps. Gl Egen pf eller pf I om   
 Herrens lidande 
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& 4 Mos 21:4–9 eller Fil 2:6–11
 {Ps 78:1–2, 34–38} 
v 	Joh 3:13–17 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. 

Vesper för festen. Kvällsmässa för festen.

Eskilstuna: Patronat. Högtid.

15 SÖNDAG X (IV)

24 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under   
 året« 

& 2 Mos 32:7–11, 13–14
 {Ps 51:3–4, 12–13, 17, 19} 
& 1 Tim 1:12–17
v  Luk 15:1–32 eller 15:1–10

Kollekt till det Heliga landet

Den saliga jungfrun Marias smärtor 
firas ej.  Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

16 MÅNDAG (IV)

röd  S:t Cornelius, påve († 253),   
 och S:t Cyprianus, biskop 
 († 258), martyrer, minnesdag  

& 1 Tim 2:1–8
 {Ps 28:2, 7–9} 
v 	Luk 7:1–10

Stockholm: S:ta Eugenia, jungfru. Patronat. 
Högtid. 

17 TISDAG (IV)

grön  Tis. i 24 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Roberto Bellarmino, 

 biskop och kyrkolärare 
 († 1621)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Tim 3:1–13
 {Ps 101:1–3, 5–6} 
v  Luk 7:11–17 

18 ONSDAG (IV)

grön  Ons. i 24 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Tim 3:14–16
 {Ps 111:1–6} 
v  Luk 7:31–35

19 TORSDAG (IV)

grön  Tors. i 24 veckan »under året« 
 eller
röd  S:t Januarius, biskop och   
 martyr († 305),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Tim 4:12–16
 {Ps 111:7–10} 
v  Luk 7:36–50

20 FREDAG (IV)

röd  S:t Andreas Kim Tae-gŏn,   
 präst, S:t Paulus Chŏng 
 Ha-sang och deras följeslagare,  
 martyrer († 1801), minnesdag

& 1 Tim 6:2c–12
 {Ps 49:6–10,17–20} 
v  Luk 8:1–3
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21 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
S:T MATTEUS, APOSTEL OCH 
EVANGELIST , fest 

röd  B u d lördagens ant. och ps. 
 Gl Pf I eller II om apostlarna 

& Ef 4:1–7, 11–13
 {Ps 19:2–5} 
v  Matt 9:9–13 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

22 SÖNDAG X (I)

25 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Am 8:4–7
 {Ps 113:1–2, 4–8} 
& 1 Tim 2:1–8
v  Luk 16:1–13 eller 16:10–13

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor.

23 MÅNDAG (I)

vit S:t Pio av Pietrelcina, präst 
 († 1968), minnesdag

& Esr 1:1–6
 {Ps 126:1–6}
v  Luk 8:16–18

Tidegärdens texter för S:t Pio av Pietrelcina 
finns på sid. 735–737 i Psalt.

24 TISDAG (I)

grön  Tis. i 25 veckan »under året« 
 eller 
vit  Alla Sveriges skyddshelgon
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Esr 6:7–8, 12b, 14–20
 {Ps 122:1–5}
v  Luk 8:19–21

25 ONSDAG (I)

grön  Ons. i 25 veckan »under året« 
  Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10

& Esr 9:5–9
 {Ps: Tob 13:2, 4, 6–8} 
v  Luk 9:1–6

26 TORSDAG (I)

grön  Tors. i 25 veckan »under året« 
  eller 
röd  S:t Kosmas och S:t Damianus,  
 martyrer († 303)
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  
& Hagg 1:1–8 
 {Ps 149:1–6a, 9b} 
v  Luk 9:7–9

27 FREDAG (I)

vit  S:t Vincent de Paul, präst 
 († 1660), minnesdag  
& Hagg 2:1b–10
 {Ps 43:1–4} 
v  Luk 9:18–22
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28 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 25 veckan »under året«  
 eller
röd S:t Venceslaus, martyr († 935),
 eller 
röd S:t Lorenzo Ruiz och hans   
 följeslagare, martyrer 
 († 1633–37),
 eller
vit  Vårfrumässa  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Sak 2:1–5, 10–11a
 {Ps: Jer 31:10–12b, 13}   
v  Luk 9:43b–45

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

Påven Johannes Paulus I († 1978)

29 SÖNDAG X (II)

26 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Am 6:1a, 4–7
 {Ps 146:7–10} 
& 1 Tim 6:11–16
v  Luk 16:19–31

S:t Mikael, S:t Gabriel och S:t 
Rafael, ärkeänglar firas ej. Mässor för 
avlidna ej tillåtna, med undantag av 
begravningsmässor. 

Växjö: S:t Mikael, ärkeängel. Patronat. Högtid.

30 MÅNDAG (II)

vit  S:t Hieronymus, präst och   
 kyrkolärare († 420), minnesdag

& Sak 8:1–8
 {Ps 102:16–21,29, 22–23} 
v  Luk 9:46–50
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Under oktober månad bör prästerna rekom-
mendera de troende att be rosenkransbönen 
samt förklara dess karaktär och betydelse.

1 TISDAG (II)

vit  S:ta Teresa av Jesusbarnet,  
 jungfru och kyrkolärare 
 († 1897), minnesdag

& Sak 8:20–23
 {Ps 87} 
v  Luk 9:51–56

2 ONSDAG (II)

vit De heliga skyddsänglarna,  
 minnesdag 

& 2 Mos 23:20–23a
 {Ps 91:1–6, 10–11} 
v*	 Matt 18:1–5, 10

3 TORSDAG (II)

grön  Tors. i 26 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Neh 8:1–4a, 5–6, 7b–12
 {Ps 19:8–11}  
v  Luk 10:1–12

4 FREDAG (II)

vit S:t Franciscus av Assisi 
 († 1226), minnesdag  CI

& Bar 1:15–22
 {Ps 79:1–5, 8–9} 
v  Luk 10:13–16

Jönköping samt Märsta: S:t Franciscus av 
Assisi. Patronat. Högtid.

5 LÖRDAG (II)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 26 veckan »under året« 
 eller
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  

 Bar 4:5–12, 27–29
 {Ps 69:33-37}
v  Luk 10:17–24

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

6 SÖNDAG X (III)

27 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Hab 1:2–3; 2:2–4
 {Ps 95:1–2, 6–9} 
& 2 Tim 1:6–8, 13–14
v  Luk 17:5–10

S:t Bruno, präst, firas ej. Mässor för avlidna 
ej tillåtna, med undantag av begravnings-
mässor. 

Första vesper för högtiden.
Completorium för lördagen. 

7 MÅNDAG

S:TA BIRGITTA AV VADSTENA, 
SVERIGES OCH EUROPAS 
SKYDDSPATRON, högtid 

vit  Eget officium. B u d Ant. etc. ur  
 Comm. heliga kvinnor och   
 tilläggsps. Gl Cr Egen pf. 

OKTOBER 2019
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& Vish 7:7–14 
 {Ps 25:4–5, 8–10, 14} 
& 1 Kor 2:6–10 
v  Luk 10:21–24 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. Completorium 
för söndagen.

Av pastorala skäl kan denna högtid även firas i en 
eller flera mässor närmaste söndag (jfr sid. 9 n. 9).

Norrköping: Patronat. Högtid.

8 TISDAG (III)

vit  Den saliga jungfru Maria av  
 Rosenkransen, minnesdag 
 Pf. I eller II om den saliga   
 jungfru Maria

& Jona 3:1–10 
 {Ps 130:1–4ab, 7–8}
v  Luk 10:38–42 

Karlstad och Skövde: Den saliga jungfru Maria 
av Rosenkransen. Patronat. Högtid.

9 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 27 veckan »under året«
 eller
vit S:ta Ingrid av Skänninge,   
 ordenskvinna († 1282), 
 eller
röd S:t Dionysios, biskop, och   
 hans följeslagare, martyrer 
 († 251), 
 eller
vit S:t Giovanni Leonardi, präst  
 († 1609)  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

&	 Jona 4:1–11
 {Ps 86:3–6, 9–10}

v  Luk 11:1–4

10 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 27 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) CS  
& Mal 3:13 – 4:2a
 {Ps 1:1–4, 6}
v  Luk 11:5–13

11 FREDAG (III)

grön  Fre. 27 i veckan »under året« 
 eller
vit S:t Johannes XXIII, påve, 
 († 1963)
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Joel 1:13–15; 2:1–2
 {Ps 9:2–3, 6, 16, 8–9}
v  Luk 11:15–26

Mässans och tidegärdens texter för S:t Johannes 
XXIII  finns på sid. 140-142  i detta Ordo.
 
12 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 27 veckan »under året« 
 eller 
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)   
& Joel 3:12–21
 {Ps 97:1–2, 5–6, 11–12}
v  Luk 11:27–28
 
Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 
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13 SÖNDAG X (IV)

28 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& 2 Kung 5:14–17
 {Ps 98:1–4} 
& 2 Tim 2:8–13
v  Luk 17:11–19

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

14 MÅNDAG (IV)

grön  Mån. i 28 veckan »under året« 
 eller
röd S:t Calixtus I,    
 påve och martyr († 221),
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& Rom 1:1–7
 {Ps 98:1–4} 
v  Luk 11:29–32

15 TISDAG (IV)

vit  S:ta Teresa av Jesus,   
 jungfru och kyrkolärare 
 († 1582), minnesdag

& Rom 1:16–25
 {Ps 19:2–5}  
v  Luk 11:37–41

16 ONSDAG (IV)

grön  Ons. i 28 veckan »under året« 
 eller
vit S:ta Hedvig, ordenskvinna 
 († 1243),  
 eller

vit S:ta Margareta Maria   
 Alacoque, jungfru († 1690),
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Rom 2:1–11
 {Ps 62:2–3, 6–7, 9} 
v  Luk 11:42–46

17 TORSDAG (IV)

röd  S:t Ignatios av Antiochia,   
 biskop och martyr († 107),   
 minnesdag

& Rom 3:21–30 
 {Ps 130:1–6}  
v  Luk 11:47–54

18 FREDAG (IV)

S:T LUKAS, EVANGELIST, fest 

röd  B u d fredagens ant. och ps. 
 Gl Pf. II om apostlarna. 

& 2 Tim 4:9–17a 
 {Ps 145:10–13b, 17–18} 
v  Luk 10:1–9 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor.

19 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 28 veckan »under året«
 eller 
röd S:t Jean de Brébeuf och S:t 
 Isaac Jogues,  präster, och 
 deras följeslagare, martyrer, 
 († 1642–49)    
 eller
vit S:t Paulus av Korset, präst 
 († 1775)  
 eller 
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vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 4:13, 16–18 
 {Ps 105:6–9, 42–43}
v  Luk 12:8–12 

Angered: S:t Paulus av Korset. Patronat. Högtid.

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

20 SÖNDAG X (I)

29 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& 2 Mos 17:8–13
 {Ps 121} 
& 2 Tim 3:14 – 4:2
v  Luk 18:1–8

Kollekt för missionsländerna. 

Denna dag, kallad Missionssöndagen, kan 
man fira mässa »För missionen« (missalet 
s. 1114). Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

21 MÅNDAG (I)

grön  Mån. i 29 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& Rom 4:20–25
 {Ps: Luk 1:69–75}  
v  Luk 12:13–21

22 TISDAG (I)

grön  Tis. i 29 veckan »under året«  
 eller
vit S:t Johannes Paulus II,   
 påve († 2005),

 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& Rom 5:12, 15b, 17–19, 20b–21
 {Ps 40:7–10, 17} 
v  Luk 12:35–38

Tidegärdens texter för S:t Johannes Paulus II 
återfinns på sidan 143-144 i denna Ordo.

23 ONSDAG (I)

grön  Ons. i 29 veckan »under året« 
 eller
vit S:t Giovanni da Capistrano,  
 präst († 1456),
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 6:12–18
 {Ps 124:1–8} 
v  Luk 12:39–48

24 TORSDAG (I)

grön  Tors. i 29 veckan »under året« 
 eller
vit  S:t Antonius Maria Claret, 
 biskop († 1870),
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 6:19–23
 {Ps 1:1–4, 6}  
v  Luk 12:49–53

25 FREDAG (I)

grön  Fre. i 29 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 7:18–25a
 {Ps 119:66, 68, 76–77, 93–94}
v  Luk 12:54–59
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26 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 29 veckan »under året« 
 eller
vit  Vårfrumässa 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 8:1–11
 {Ps 24:1–4b, 5–6}
v  Luk 13:1–9

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

27 SÖNDAG X (II)

30 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 
grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Syr 35:15b–17, 20–22a
 {Ps 34:2–3, 17–19, 23} 
& 2 Tim 4:6–8, 16–18
v  Luk 18:9–14

Mässor för avlidna ej tillåtna, med undan-
tag av begravningsmässor. 

28 MÅNDAG (II)

S:T SIMON OCH S:T JUDAS, 
APOSTLAR, fest 

röd  B u d måndagens ant. och ps. 
 Gl Pf I eller II om apostlarna 

& Ef 2:19–22
 {Ps 19:2–5} 
v  Luk 6:12–19 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

29 TISDAG (II)

grön  Tis. i 30 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 8:18–25
 {Ps 126:1–6}  
v  Luk 13:18–21

30 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 30 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 8:26–30
 {Ps 13:4–6} 
v  Luk 13:22–30

31 TORSDAG (II)

 Morgonmässan: 
grön  Tors. i 30 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 8:31b–39
 {Ps 109:21–22, 26–27, 30–31} 
v  Luk 13:31–35

Första vesper för högtiden. 
Helgsmålsmässa för högtiden.
Completorium för lördag.
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Av pastorala skäl kan alla helgons dag även 
firas i en eller flera mässor söndagen den 3 
november (jfr sid. 9 n. 9).

1 FREDAG X

ALLA HELGONS DAG, högtid 

vit  B u d egna ant. och tilläggsps. 
 Gl Cr Egen pf. 

& Upp 7:2–4, 9–14 
 {Ps 24:1–4b, 5–6} 
& 1 Joh 3:1–3 
v  Matt 5:1–12a 

Andra firanden ej tillåtna, ej heller mässor 
för avlidna. Completorium för söndag.

En fullkomlig avlat för själarna i skärselden 
kan erhållas då man andaktsfullt besöker en 
kyrkogård mellan 1 och 8 november och ber 
för de avlidna.

2 LÖRDAG

ALLA SJÄLARS DAG 

viol.  Inget Gl eller Cr 
eller Egna mässtexter för avlidna 
svart enligt missalet. Pf. för avlidna.   
&	 2 Mack 12:43–46
 {Ps 103:8–10, 13–18}
& 2 Kor 4:14 – 5:1 
v Joh 11:32–45 

Endast mässor för avlidna är tillåtna. 
Tidebön inkl vesper för avlidna. 
Kvällsmässa för alla själar. Completorium 
för söndag.
  Denna dag kan alla präster fira tre mässor 
förutsatt att de äger rum vid skilda tillfällen. 
Prästerna får endast ta emot ett stipendium. 
Den andra mässan firas för själarna i skärselden 
och den tredje firas enligt påvens intention.

3 SÖNDAG X (III)

31 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Vish 11:22 – 12:2
 {Ps 145:1–2, 8–11, 13cd–14} 
& 2 Thess 1:11 – 2:2
v  Luk 19:1–10

S:t Martin de Porres, ordensman, firas 
ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor. 

4 MÅNDAG (III)

vit  S:t Carlo Borromeo, biskop 
 († 1584), minnesdag 

& Rom 11:29–36
 {Ps 69:30–31, 33–34, 36–37}
v  Luk 14:12–14

Biskop Hubertus Brandenburg († 2009)

5 TISDAG (III)

grön  Tis. i 31 veckan »under året«   
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& Rom 12:5–16a
 {Ps 131}  
v  Luk 14:15–24 

6 ONSDAG (III)

grön  Ons. i 31 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

&	 Rom 13:8–10
 {Ps 112:1–2, 4–5, 9} 
v  Luk 14:25–33

NOVEMBER 2019
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7 TORSDAG (III)

grön  Tors. i 31 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) CS

& Rom 14:7–12
 {Ps 27:1, 4, 13–14} 
v  Luk 15:1–10 

8 FREDAG (III)

grön  Fre. i 31 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& Rom 15:14–21
 {Ps 98:1–4}  
v  Luk 16:1–8 

9 LÖRDAG (III)

 Morgonmässan:
LATERANBASILIKANS 
INVIGNINGSDAG, fest 

vit  B u d lördagens ant. och ps. 
 Gl Pf. för kyrkmässa. 

& Hes 47:1–2, 8–9, 12 eller
 1 Kor 3:9b–11, 16–17
 {Ps 46:2–6, 8–9} 
v  Joh 2:13–22 

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Malmö: Vår Frälsares kyrka. Patronat. Högtid 

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa.

10 SÖNDAG X (IV)

32 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året«  

& 2 Mack 7:1–2, 9–14
 {Ps 17:1, 5–6, 8, 15} 
&  2 Thess 2:16 – 3:5
v  Luk 20:27–38 eller 27, 34–38

Böndag för den helige fadern. S:t Leo 
den store, påve och kyrkolärare, firas 
ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

11 MÅNDAG (IV)

vit  S:t Martin av Tours, biskop 
 († 397), minnesdag

& Vish 1:1–7
 {Ps 139:1–10}  
v  Luk 17:1–6

12 TISDAG (IV)

röd  S:t Josafat, biskop och martyr  
 († 1623), minnesdag   

& Vish 2:23 – 3:9
 {Ps 34:2–3, 16–19} 
v  Luk 17:7–10

13 ONSDAG (IV)

grön  Ons. i 32 veckan »under året«  
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  

& Vish 6:1–11
 {Ps 82:3–4, 6–7
v  Luk 17:11–19

14 TORSDAG (IV)

grön  Tors. i 32 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

&  Vish 7:22 – 8:1
 {Ps 119:89–91, 130, 135, 175} 
v  Luk 17:20–25
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15 FREDAG (IV)

grön  Fre. i 32 veckan »under året« 
 eller
vit  S:t Albertus Magnus, biskop  
 och kyrkolärare († 1280), 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

&	 Vish 13:1–9
 {Ps 19:2–5} 
v  Luk 17:26–37

16 LÖRDAG (IV)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 32 veckan »under året« 
 eller
vit S:ta Margareta av Skottland  
 († 1093) 
 eller
vit S:ta Gertrud av Helfta,   
 jungfru († 1302),
 eller
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)  

& Vish 18:14–16; 19:6–9
 {Ps 105:2–3, 36–37, 42–43} 
v  Luk 18:1–8

Första vesper för söndagen. 
Helgsmålsmässa. 

17 SÖNDAG X (I)

33 SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

grön  Gl Cr Pf. för söndagar »under  
 året« 

& Mal 4:1–2a 
 {Ps 98:5–9} 
& 2 Thess 3:7–12
v  Luk 21:5–19

S:ta Elisabeth av Ungern, ordenskvinna, 
firas ej. Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

18 MÅNDAG (I)

grön  Mån. i 33 veckan »under året« 
 eller
vit Petrus– och Paulus–
 basilikornas invigningsdag
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 
& 1 Mack 1:10–15, 41–43, 54–57,  
 62–64 
 {Ps 119:53, 61, 134, 150, 155,  
 158} 
v  Luk 18:35–43

 eller i apostlarnas mässa:
&* Apg 28:11–16, 30–31
 {Ps 98:1–6}
v* Matt 14:22–33

19 TISDAG (I)

grön  Tis. i 33 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10) 

& 2 Mack 6:18–31
 {Ps 3:2–8a}
v  Luk 19:1–10

20 ONSDAG (I)

grön  Ons. i 33 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& 2 Mack 7:1, 20–31
 {Ps 17:1, 5–6, 8, 15}
v  Luk 19:11–28
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21 TORSDAG (I)

vit  Den saliga jungfru Marias   
 tempelgång, minnesdag
 Pf. I eller II om den saliga   
 jungfru Maria

& 1 Mack 2:15–29
 {Ps 50:1–2, 5–6, 14–15} 
v  Luk 19:41–44

22 FREDAG (I)

röd S:ta Cecilia, jungfru och   
 martyr,  minnesdag 

 & 1 Mack 4:36–37, 52–59 
 {Ps: 1 Krön 29:10–12}  
v  Luk  19:45–48

23 LÖRDAG (I)

 Morgonmässan: 
grön  Lör. i 33 veckan »under året«  
 eller
röd S:t Clemens I, påve och martyr 
 († ca100), 
 eller
vit S:t Columbanus, abbot,            
 († 615)
 eller
vit  Vårfrumässa
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& 1 Mack 6:1–13
 {Ps 9:2–4, 6 16b, 19}  
v  Luk 20:27–40

Helsingborg: S:t Clemens. Patronat. Högtid. 

Första vesper för högtiden. 
Helgsmålsmässa. 

24 SÖNDAG X

KRISTUS KONUNGENS DAG, högtid 

vit  B u d egna ant. och ps.   
 söndag v I. 
 Gl Cr Egen pf. 

& 2 Sam 5:1–3
 {Ps 122:1–2, 4–5} 
& Kol 1:12–20
v  Luk 23:35–43

S:t Andreas Dûng Lac, präst, och hans 
följeslagare, martyrer, firas ej. Andra 
firanden ej tillåtna, ej heller mässa för 
avlidna. 

Göteborg: Kristus Konungens kyrka: Patronat.  

25 MÅNDAG (II)

grön  Mån. i 34 veckan »under året« 
 eller 
vit S:ta Katarina av Alexandria,  
 jungfru och martyr († ca 310),  
 eller
vit Den salige Niels Stensen,   
 biskop († 1686),
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)

& Dan 1:1–6, 8–20
 {Ps: Till Dan B:29–33} 
v  Luk 21:1–4

Tidegärdens texter för S:ta Katarina av 
Alexandria finns på sid. 738–739 i Psalt.

26 TISDAG (II)

grön  Tis. i 34 veckan »under året«
 Mässa ad lib. (Jfr s. 14 n. 10)  

& Dan 2:31–45
 {Ps: Till Dan B:34–38}} 
v  Luk 21:5–11
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27 ONSDAG (II)

grön  Ons. i 34 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

& Dan 5:1–6, 13–14, 16–17, 23–28
 {Ps: Till Dan B:39–44}
v  Luk 21:12–19

28 TORSDAG (II)

grön  Tors. i 34 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10)

& Dan 6:11–27
 {Ps: Till Dan B:45–51} 
v  Luk 21:20–28
 
29 FREDAG (II)

grön  Fre. i 34 veckan »under året« 
 Mässa ad lib. (jfr s. 14 n. 10) 

&	 Dan 7:2–14 
 {Ps: Till Dan B:52–58}
v	 Luk 21:29–33

30 LÖRDAG (II)
 
 Morgonmässan:
S:T ANDREAS, APOSTEL, fest 

röd  B u d lördagens ant. och ps. 
 Gl Pf I eller II om apostlarna 

& Rom 10:9–18
 {Ps 19:2–5} 
v  Matt 4:18–22

Mässor för avlidna ej tillåtna, med 
undantag av begravningsmässor.

Hässleholm–Kristianstad: S:t Andreas. Patronat. 
Högtid.

Efter non slutar tiden »under året«.

Första vesper för söndagen.  
Helgsmålsmässa. 

Från och med första söndagen i advent  
börjar årgång A för sön– och helgdagar 
och årgång II för vardagar.



Advents- och jultiden  201996

DECEMBER 2019

1 söndag FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
2  måndag  i första veckan i advent
3 tisdag  S:t Francisco Xavier, präst († 1552), minnesdag
4 onsdag  i första veckan i advent eller
  S:t Johannes av Damaskus, präst och kyrkolärare († 397)
5  torsdag  i första veckan i advent 
6 fredag  i första veckan i advent eller
  S:t Nicolaus, biskop († c. 350)
7  lördag  S:t Ambrosius, biskop och kyrkolärare († 397), minnesdag
8  söndag  ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
9 måndag  JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, högtid  
10  tisdag  i andra veckan i advent  
11  onsdag  i andra veckan i advent  eller 
  S:t Damasus I, påve († 384)
12 torsdag  i andra veckan i advent  eller 
  Den saliga jungfru Maria av Guadalupe
13 fredag  S:ta Lucia, jungfru och martyr, († 304), minnesdag
14 lördag  S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), minnesdag
15  söndag  TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
16 måndag  i tredje veckan i advent  
17  tisdag  i tredje veckan i advent 
18  onsdag  i tredje veckan i advent 
19  torsdag  i tredje veckan i advent 
20  fredag  i tredje veckan i advent 
21 lördag  i tredje veckan i advent
  S:t Petrus Canisius, präst och kyrkolärare († 1591) kan ihågkommas. 
22 söndag  FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
23  måndag  i fjärde veckan i advent
  S:t Johannes av Kenty, präst  († 1473) kan ihågkommas. 
24  tisdag  i fjärde veckan i advent
25 onsdag  JULDAGEN, VÅR HERRE JESU KRISTI FÖDELSE, högtid
26 torsdag  S:T STEFANOS, DEN FÖRSTE MARTYREN, fest
27  fredag  S:T JOHANNES, APOSTEL OCH EVANGELIST, fest
28 lördag DE OSKYLDIGA BARNEN I BETLEHEM, martyrer, fest 
29 söndag DEN HELIGA FAMILJEN, fest 
30 måndag Sjätte dagen i juloktaven
31  tisdag Sjunde dagen i juloktaven
  S:t Silvester I, påve († 335), kan ihågkommas.
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TEXTER SOM SAKNAS I KYRKANS DAGLIGA BÖN

1 januari
GUDS HELIGA MODER MARIAS HÖGTID

Första och andra vespern

Ant 1. Förunderliga utbyte! Människans skapare antar kropp och själ och föds 
av en jungfru. Utan en mans medverkan blir han människa för att ge oss del av 
sin gudom.

Psalmer och canticum: se commune för den saliga jungfrun Maria (1466 resp. 1480).

Ant 2. När du på ett outsägligt sätt hade fötts av Jungfrun, då uppfylldes det 
som står skrivet: du kom från himlen och återvände inte dit förrän du vattnat 
jorden och räddat människan, din avbild. Vi prisar dig, du vår Gud.

Ant 3. Busken, som inte förtärdes av Gudomens låga, var en bild av dig, du rena 
Jungfru. Du Guds moder, bed för oss.

Laudes

Ant 1. Ett skott skjuter upp ur Ishais rot, en stjärna träder fram ur Jakob, när 
Brudgummen går ut ur sitt gemak. Vi prisar dig, du vår Gud.

Psalmer och canticum som på söndag i vecka I (845).

Ant 2. Barnet, som Maria födde, är den om vilken Johannes vittnade: Se Guds 
lamm, se den som borttager världens synder. Halleluja.

Ant 3. Kvinnan födde Konungen, vars namn förblir till evig tid. Hon kände 
moderns glädje och jungfruns ära. Aldrig hade något sådant hänt, aldrig skall 
det ske igen. Halleluja.



Texter som saknas i  Kyrkans dagliga bön98

25 januari
DEN HELIGE APOSTELN PAULUS OMVÄNDELSE

Under dagen

Psalmer: se innevarande veckodag i psalterium.

Ters

Ant. Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen, har sänt 
mig för att du skall fyllas av helig Ande.

Kort läsning 1 Tim 1:12–13a 
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår herre, för att han 
fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare 
och hänsynslös förföljare, men som mötte förbarmande.

V. Gläd er och jubla, säger Herren.
R. Era namn är skrivna i himlen.

Sext

Ant. När Saul var på väg till Damaskus, omgavs han plötsligt av ett bländande 
ljussken från himlen.

Kort läsning  1 Tim 1:14–15

Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord 
att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för 
att rädda syndare – och bland dem är jag den störste.

V. Du låter min lampa brinna klart,
R. Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Non

Ant. Herren sade till Saul: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer.

Kort läsning  1 Tim 1:16

Jag mötte förbarmande, för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod 
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på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och 
vinna evigt liv.

V. Jag vill ära ditt namn i evighet, Herre,
R. ty din nåd mot mig är stor.

Slutbön som i laudes.

Onsdag i vecka I

LAUDES

Bön inför den kommande dagen

Vi tackar och lovprisar Kristus, som har gjort oss till sin himmelske Faders barn 
och inte blygs för att kalla oss sina bröder och systrar. Vi ber till honom:

R. Helga oss, du vår Herre och broder.

Låt oss med rena hjärtan viga denna dag till dig
– och göra den till en välbehaglig offergåva genom goda gärningar.

Ja, denna dag är ett tecken på din kärlek, och du ger den för att vi skall glädjas 
åt din nåd
– ge oss på nytt din Ande så att vi blir människor som behagar dig.

Lär oss att i dag se din avbild i alla dem vi möter
– särskilt i de sörjande och i de fattiga.

Gör oss denna dag till människor som sprider glädje, hopp och frid
– och lättar livets bördor för de andra.

Fader vår…

Slutbön

Hör oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och led oss i ditt ljus och i din sanning, så 
att vi, som har fötts till ljusets barn av dig, blir dina vittnen inför världen. Genom 
din Son…
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profeten Da ni el, i den etthundranittiofjärde olympi a den,

smordes till ko nung, i den sextiofemte årsveckan, som förutsagts av

ledning drog ut ur E gyp ten, om kring tusen år efter det att David

i det trettonde århundradet efter det att Is ra els folk under Moses

det att Abraham, vår fa der i tron, lämnade staden Ur i Kal de en,

honom efter syn da flo den, i det tjugoförsta århundradet efter

Gud satte sin bå ge i skyn som tecknet på förbundet och friden med

och danade människan till sin av bild, o taliga århundraden efter det att

ska pel se, då Gud i begynnelsen skapade him mel och jord

Den tjugofemte de cem ber. O räkneliga sekler efter världens

Juldagen
UR DET ROMERSKA MARTYROLOGIET
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OCH BLEV MÄNNISKA BLAND

och

Son,

Jesu Kristi

FÖDDES HAN I BETLEHEM I

åt

Octavianus Augustus fyrtioandra re

i

njöt

det

sedan han avlats av helig Ande

fred,

sjuhundrafemtioandra året efter Roms grundläggning,

i sin överflödande kärlek genom sin ankomst helga

fö del

ville Jesus Kristus, evig Gud och den

se i köt

JU

MÄN

tet.

DA

och nio månader

ge

NI SKOR.

rings

AV JUNGFRU

år,

Det

e

gått

vi

ta

när hela världen

MA

ge

till

är vår Herres

värl

Fa

RI

än

i kejsar

den,

derns

A

da,

Detta utdrag ur martyrologiet kan sjungas exempelvis före julnattens mässa.

© Stockholms katolska stift 2016
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NYA HELGON- OCH FESTDAGAR

3 januari
JESU HELIGA NAMN

Läsning Fil 2:1–11

Läsning ur Paulus brev till filipperna.

Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap 
från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig 
genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från 
självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk 
inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er 
som också fanns hos Kristus Jesus. 

Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan 
avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han 
till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till 
döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och 
gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas 
för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna 
att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 8:4–9 (R. jfr 2a)

R. Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden!

När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
 månen och stjärnorna som du har berett,
vad är då en människa, att du tänker på henne
 eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? R.

Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen,
 med ära och härlighet krönte du honom.
Du satte honom till herre över dina händers verk.
 Allt lade du under hans fötter: R.

får och oxar allesammans,
 likaså vildmarkens djur, 
fåglarna under himmelen och fiskarna i havet,
 vad som vandrar havens vägar. R.



3 januari 103

Halleluja Till Dan B:29b

V. Prisat vare din härlighets heliga namn,
lovprisat och upphöjt i evighet.

Evangelium Luk 2:21–24

X Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.

När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet 
Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. 

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till 
Jerusalem för att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens 
lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två 
turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

Så lyder Herrens evangelium.
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29 april
S:TA KATARINA AV SIENA,

JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE, EUROPAS SKYDDSPATRON
Fest

Första läsningen 1 Kor 7:25– 40

I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag 
kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. 
Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra tid som nu är inne – det är bäst att 
leva på det viset. Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att bli löst. Har du 
blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter 
dig är det ingen synd. Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det ingen synd. 
Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden, och jag vill inte kräva 
för mycket av er. Men det säger jag, bröder: tiden krymper. Även de som har en 
hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte 
grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som 
om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde 
av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut, och jag ser helst att ni slipper 
bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara 
Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall 
vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka 
tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ. 
Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin 
man till lags.
 Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att 
hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren. Men om någon 
tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och 
inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig. 
Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre 
över sin vilja och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han 
handlar rätt. Alltså: den som gifter sig med flickan handlar rätt, och den som 
inte gifter sig handlar bättre.
 En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon 
fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen. Men långt bättre är 
det för henne om hon förblir som hon är, det är min uppfattning, och jag menar 
att även jag har Guds ande.

Responsorium 

R. Konungen åtrår din skönhet, som han själv har skapat. Han är din Gud, han är 
din konung. + Din konung som själv är din brudgum.
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V. Du är förmäld med Gud: av honom har du fått din hemgift, av honom din 
bröllopsdräkt, av honom är du återlöst, av honom är du helgad. + Din konung… 

Andra läsningen se sid. 201f i Läsningar till Kyrkans dagliga band 3. Efter 
läsningen med dess responsorium följer Te Deum.

‘
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Måndagen efter pingstdagen
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA, KYRKANS MODER

Minnesdag

Den saliga jungfru Maria har fått titeln Kyrkans moder, eftersom hon födde Kristus, 
Kyrkans huvud, och alldeles innan hennes Son på korset överlämnade sin ande gjordes 
till moder för alla återlösta. Den helige påven Paulus VI bekräftade högtidligt denna titel 
i sitt tal till konciliefäderna vid Andra Vatikankonciliet 21 november 1964 och stadgade 
att »hela det kristna folket med tanke på detta ljuvliga namn nu skulle växa i sin vördnad 
för Guds Moder«.

Läsning  1 Mos 3:9–15, 20

Moder till alla som lever

Läsning ur Första Moseboken.

När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han 
frågade: »Var är du?« Adam svarade: »Jag hörde dig i trädgården. Då blev jag 
rädd, eftersom 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: »Eftersom 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.

Så lyder Herrens ord.

eller:

De höll ihop under ständig bön, tillsammans med Maria, Jesu mor

Läsning ur Apostlagärningarna. 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 
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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, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, 
och hans bröder.

Så lyder Herrens ord.

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

”»Där är din son.« »Där är din mor.«

X Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.

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 
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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 överlämnade 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.

Så lyder Herrens evangelium.

Tillägg till Kyrkans dagliga bön

Commune för den saliga jungfrun Maria, med undantag av följande:

Läsningsgudstjänsten

HYMN

Du rena jungfru, dotter, mor,
du höga, ringa, ödmjuka,
välsignad mest bland kvinnor här
och ypperst bland de troende.

Du utsågs innan världar fanns
i Guds försyn och kärleksplan.
Du blev den vackraste på jord,
det fagraste bland allt som finns.

Du helgades till Herrens ark,
där Skaparen sin boning tog,
och överväldigande skönt
blev han en del av skapelsen.

I ditt beredda, rena hus
slog evighetens blomma ut,
vars outsägligt ljuva doft
drar oss till himlens salighet.
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Till Fadern, Sonen, Tröstaren
vår lovsång går på denna dag,
då vi Maria för oss ser
klädd i sin Sons rättfärdighet.

ANDRA LÄSNINGEN AAS 56 [1964], 1015-1016

Ur ett tal hållet av den helige påven Paulus VI vid avslutningen av Andra 
Vatikankonciliets tredje session. 

Maria, Kyrkans moder

När man tänker på det intima band som förenar Maria och Kyrkan, så förklarar 
vi, till den saliga Jungfruns ära och till vår egen tröst, att den allraheligaste Maria 
är Kyrkans moder, det vill säga mor till hela det kristna folket, såväl hjorden som 
herdarna, som alla kallar henne den kärleksfullaste modern. Vi stadgar också 
att hela det kristna folket hädanefter skall åkalla henne med detta ljuvliga 
namn och så växa i vördnad för Guds moder och rikta sina böner till henne. 
Det handlar, mina vördade bröder, om en titel som inte är obekant för den 
kristna fromheten. Tvärtom hyser de kristtrogna och hela kyrkan en förkärlek 
för att anropa Maria under detta namn, vilket förvisso hör samman med den 
äkta Mariafromheten, eftersom det är fast grundat i den värdighet som Maria 
åtnjuter i sin egenskap av moder till det människoblivna Ordet. Eftersom hennes 
gudomliga moderskap således är skälet till Marias enastående förbindelse 
med Kristus och hennes unika närvaro i det frälsningens verk som Kristus 
Jesus utfört, så hänger på liknande sätt förbindelsen mellan Maria och Kyrkan 
samman med hennes Gudsmoderskap. Maria är ju Kristi moder, och i och med 
att han antog mänsklig natur i hennes moderliv förenade han sin kropp, som är 
Kyrkan, med sig själv såsom dess huvud. Maria, som alltså är Kristi moder, måste 
därmed gälla som alla troendes och herdars moder, det vill säga Kyrkans moder. 
Detta är skälet till att vi, hur ovärdiga och svaga vi än är, ändå med barnsligt 
förtroende och brinnande kärlek lyfter blicken upp till henne. Hon gav oss en 
gång Jesus, källan till nåden från ovan. Hon kan inte annat än skänka en mors 
hjälp till Kyrkan, i synnerhet nu när Kristi Brud strävar att med förnyad iver utföra 
sin frälsningsbringande uppgift. Dessa intima band mellan vår himmelska Mor 
och människosläktet manar oss att fostra och stärka detta förtroende. Även 
om hon är välsignad av Gud med de härligaste och sällsammaste gåvor för att 
bli en värdig mor åt det människoblivna Ordet, så är Maria likväl vår närmaste. 
Hon är liksom vi Adams barn och därför vår syster i kraft av vår gemensamma 
mänskliga natur. Men hon var orörd av ursyndens fläck med tanke på Kristi 
kommande förtjänster. Och till de gåvor som Gud hade givit henne lade hon 
sin egen fullkomliga tro, som är vårt föredöme, och därmed gjorde hon sig 
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förtjänt av denna evangeliska lovprisning: Välsignad du som trodde! I detta 
vårt dödliga liv gav hon oss bilden av den fullkomliga lärjungen, spegeln av 
alla dygder, det fulla uttrycket för ett liv enligt de saligprisningar som Kristus 
Jesus har förkunnat. Därför ser hela Kyrkan i alla sina livsyttringar och hela sin 
verksamhet sin fullkomligaste förebild i Guds jungfruliga Moder: hon visar hur 
man helt och full kan efterlikna Kristus.

RESPONSORIUM  Jfr Luk 1:35

R. Den helige Ande kom över Maria + Och den Högstes kraft överskuggade 
henne.
V. Hon var sin Sons förbundna i hans lidande, hon fylldes än en gång av Anden 
och blev de återlöstas Moder: + Och den Högstes kraft överskuggade henne.

Laudes

HYMN

Du som på himlens höga valv
är stjärnan, starkast lysande,
ett säkert tecken för vårt hopp,
vår ledfyr, pålitlig och klar.

I Jesu hjärta är din plats
den ojämförligt yppersta:
envar som vänder sig till dig
kan räkna med att bönhörd bli.

Du goda, omtänksamma mor,
du ser vad vi behöver bäst,
långt innan vi har insett det
och vet att forma det till bön.

I dig bor Guds barmhärtighet,
i dig hans ömhet visar sig,
du är, i allt du vill och gör,
beviset på att allt är gott.

Till Fadern, Sonen, Tröstaren
vår lovsång går på denna dag,
då vi Maria för oss ser
klädd i sin Sons rättfärdighet.
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Benedictus
Ant. Lärjungarna höll ihop under ständig bön, tillsammans med Maria, Jesu 
mor.

Slutbön
Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun 
Maria, också till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, 
så att alla jordens folk samlas i dess famn. Genom din Son …

Vesper

HYMN

Du Herrens moder, full av nåd,
och dotter till din Skapare,
bevara alla dina barn
i manteln som din son dig gav.

Du stjärna, gnistrande och klar,
du kungadotter, skön och ren,
förklara evangeliet
och be för oss om Andens ljus.

Du leende och ömma mor,
vår tröst i all bedrövelse:
se dina barn, och särskilt dem
som saknar vänner, hopp och frid.

Som mor du närmast Jesus stod:
du led med honom alla kval,
du pinades och plågades,
förenad med Guds rena Lamm.

Låt kyrkan visa på din Son,
på vägen, livet, sanningen.
Glöm ingen enda människa
som glömt sitt hem och vägen dit.

Maria, öppna Edens port
för Evas barn, och visa väg
i kyrkan till Guds paradis,
vårt sanna hemland redan här.
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Vår Fader och hans Ande god,
vår Frälsare, din egen son,
ske pris, som gjorde dig till mor
för vart och ett av jordens barn. Amen.

Eller: Du är havets stjärna eller Ave, maris stella.

Magnificat
Ant. Herren sade till sin mor: Kvinna, där är din son. Sedan sade han till 
lärjungen: Där är din mor.

Slutbön som i laudes.
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Torsdagen efter pingstdagen
VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN

Fest
ÅRGÅNG C

Läsning 

Helig, helig, helig är Herren Sebaot!

Läsning ur profeten Jesajas bok. Jes  6:1–4, 8

Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, 
och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en 
med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen 
och med två flög de. Och de ropade till varandra:
 »Helig, helig, helig
 är Herren Sebaot!
 Hela jorden är full av hans härlighet.«
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Och jag 
hörde Herrens röst. Han sade: »Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?« 
Jag svarade: »Jag, sänd mig!«

Så lyder Herrens ord.

Eller

Han som helgar och de som blir helgade har alla samme Fader.

Läsning ur Hebreerbrevet. Heb 2:10–18

Bröder:
När Gud, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till 
härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad 
genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme 
Fader, och därför blygs han inte för att kalla dem bröder då han säger: Jag skall 
förkunna ditt namn för mina bröder, i tempelskaran skall jag sjunga ditt lov, 
likaså: Jag vill sätta min lit till honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som 
Gud har gett mig.
 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för 
att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria 
alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte 
änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste 
han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst 
inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit 
kan han hjälpa dem som prövas.

Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm Ps 23:2–6 (R/. 1)

R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar,
 han leder mig till vilans vatten,
 han ger mig ny kraft. R.

Du dukar ett bord för mig
 i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
 och låter min bägare flöda över. R. 
Din godhet och nåd skall följa mig
 så länge jag lever,
 och Herrens hus skall vara mitt hem för evigt. R.

Halleluja Hes 36:25a, 26a

V/. Jag skall bestänka er med rent vatten 
och ge er ett nytt hjärta 
och fylla er med en ny ande.

Evangelium  Joh 17:1–2, 9, 14–26

Jag helgar mig till ett offer för dem, så att de helgas genom sanningen.

X Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 

Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: 
 »Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga 
dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt 
alla dem som du har gett honom. 
 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, 
eftersom de är dina.
 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör 
världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem 
ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, 
liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är 
sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och 
för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom 
sanningen.
 Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror 
på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag 
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i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den 
härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att 
liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall 
världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
 Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att 
de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig 
redan före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag 
känner dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt 
för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med 
skall vara i dem, och jag i dem.«

Så lyder Herrens evangelium.

KYRKANS DAGLIGA BÖN

INVITATORIUM

Ant. Låt oss ge äran åt Kristus, den evige Översteprästen.

Invitatoriepsalm, som i ordinariet.

LÄSNINGSGUDSTJÄNST

Hymn

I himlens hus, oändligt stort,
Guds tempel, ej av händer gjort,
gör Jesus tjänst som evig Präst
och ber om det som är oss bäst.

Han som här nere för vårt väl
göt ut sitt blod, gav ut sin själ,
han utför ännu samma plan
till värn för alla Faderns barn.

Fast hem till Faderns hus han gick
han ser oss med en broders blick.
Som en i samma mänsklighet
förstår han all vår utsatthet.

Vadhelst som här oss smärta kan,
det kände också Smärtans man.
Han prövades i allt, som vi,
och står i prövningen oss bi.
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Han minns sitt lidande, sitt dop,
sin gråt och sin förtvivlans rop,
han minns sin vånda för sin död
och finns hos oss i all vår nöd.

Så låt oss tveklöst träda fram
till nådens tron och till Guds lamm
och be om hans förbarmande
den stund vi bäst behöver det.

Ge oss din frid, o Fader god,
i kraft av Herdens gjutna blod.
Hans är all makt och härlighet
i evigheters evighet. Amen.

Psalmer

Ant. 1 Min Fader gav mig folken till arvedel, så som jag begärde av honom.

[Ps. 2, s. 195 i Kyrkans dagliga bön II]

Ant. 2 Frambär era kroppar som ett levande och heligt offer, som behagar Gud.

[Ps. 40:2–13, s. 366 i Kyrkans dagliga bön II]

(Sista versen: De är fler än håren på mitt húvud, * och mitt mod har lämnat mig.)

Ant. 3 Kristus har älskat Kyrkan och utlämnat sig själv för henne för att helga 
henne.

[Ps. 85, s. 521 i Kyrkans dagliga bön II]

V. Kristus frambar ett enda syndoffer.
R. Han har för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

Första läsningen Heb 4:14–16; 5:1–10

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, 
Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst 
som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats 
på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram 
till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till 
uppgift att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. 
Han kan ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är 
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behäftad med svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig 
själv som för folket. Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom 
Aron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst 
utan fick den av honom som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom 
han på ett annat ställe säger: Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek.

Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner 
till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att 
han böjde sig under Guds vilja. 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, av Gud kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek.

Responsorium Fil 2:8; jfr Jes 53:7

R. Kristus gjorde sig ödmjuk, + Och blev lydig intill döden.
V. Av fri vilja frambar han sig själv. + Och blev lydig intill döden.

Andra läsningen

Ur encyklikan Mediator Dei av påven Pius XII. Kristus, präst och offergåva

Kristus är präst, men han är präst för vår skull, inte för sin egen, eftersom han på 
hela mänsklighetens vägnar frambär dess böner och överlåtelse till den evige 
Fadern; han är likaledes offergåva, och detta för vår skull, eftersom han frambär 
sig själv i den skuldtyngda människans ställe. Apostelns ord: Låt det sinnelag 
råda bland er som fanns hos Kristus Jesus (Fil 2:5) kräver av alla kristna att de, 
så långt detta ligger i mänsklig förmåga, är besjälade av samma hållning som 
den gudomlige Återlösaren, när han frambar sig själv som Offergåvan: de måste 
visa sann och äkta ödmjukhet, de måste frambära tillbedjan, förhärligande, 
lovprisning och tacksägelse inför Guds upphöjda Majestät. Det kräver också 
av dem att de på något sätt accepterar att bli en offergåva, så att de enligt 
evangeliets anvisningar förnekar sig själva, att de självmant och självklart 
strävar efter att göra bot, och att var och en avskyr och sonar sina egna synder. 
Det kräver slutligen att vi alla förenar oss med Kristus i den mystiska döden 
på korset, så att vi får rätt att på oss själva tillämpa Paulus ord: Jag är korsfäst 
tillsammans med Kristus (Gal 2:19).

Text: AAS 39 [1947], 552–553

Responsorium Jfr Gal 2:20

R. Jag lever i tron på Guds Son, + Han som har älskat mig och offrat sig själv för 
mig.
V. Jag lever, fast inte längre jag själv, den som lever i mig är Kristus. + Han som 
har…
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Te Deum

Slutbön som i laudes

LAUDES

Hymn

Prisa Kristus, livets Herre,
Segraren på korsets stam!
Kom till honom med din hyllning,
bär ditt lovsångsoffer fram.
Prisa honom, ära honom,
Räddaren, Guds rena Lamm.

Livet själv kan inte döljas
under stenens döda tyngd.
Anden spränger gravens hölje
ut mot himmelrikets rymd.
Våg på våg av jubel följer
i Guds änglars segerhymn.

Prisa Herden, han som samlar,
vårdar, mättar, bär sin hjord,
han som våra vägar vandrar,
livets Bröd och livets Ord,
vännen, mästaren och värden,
födan själv vid nådens bord.

Livets träd har korset blivit,
skänker oförgänglighet.
I dess skugga kyrkan växer, 
tills hon når fullkomlighet.
Prisa givaren och gåvan,
prisa Guds Treenighet.

Äran tillhör Gud och Lammet,
utsett före skapelsen.
Alla folk skall tillbe honom,
lyfta ur bedrövelsen,
prisa, ära, älska honom,
frälsta ur förgängelsen. Amen.
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Psalmer

Ant. 1 Fadern har genom blodet på Kristi kors försonat allt med sig, allt i himmel 
och på jord.

Psalmer och canticum som på söndag vecka I.

Ant. 2 Allt är skapat genom Kristus och i Kristus.

Ant. 3 Allt har han lagt under hans fötter, och han har gjort honom till Huvudet 
för hela Kyrkan, hans kropp.

Kort läsning Heb 10:5–10

Kristus säger, när han inträder i världen: Offer och gåvor begärde du inte, men 
en kropp har du danat åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då 
sade jag: Se, här är jag. Som det står skrivet om mig i bokrullen har jag kommit, 
Gud, för att göra din vilja. Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och 
syndoffer begärde du inte och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs 
enligt lagen. Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så 
upphäver han det första för att låta det andra gälla. Efter denna Guds vilja har vi 
helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

Responsorium Jfr Ps 40:8–9

R. Se, jag kommer för att göra din vilja. + Jag är här för att utföra den.
V. Din lag är i mitt hjärta. + Jag är här…
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. R.

Benedictus 

Ant. Fader, må de alla bli ett, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Bön inför den kommande dagen

Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, du fyller alla som nalkas dig med 
dina välgärningar. Vi är dina barn, och när vi börjar denna nya dag vill vi be 
genom Kristus, med Kristus och i Kristus:
R. Herre, hör vår bön.

Jesus Kristus, den levande Gudens Son,
– led oss in i din sannings ljus.
Kristus, Guds Ord, du som finns av evighet hos Fadern,
– väck i dina troende viljan att förkunna evangeliet.
Jesus, du som blivit smord av Fadern med helig Ande,
– helga din kyrka i sanningen.
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Kristus, det nya förbundets Överstepräst
– kläd prästerna i din helighet, till Faderns ära.
Kristus, Guds Vishet, vår frid och vår försoning,
– ge alla Kyrkans barn enhetens och endräktens gåva.
Kristus, du evige Överstepräst, du som förhärligar Fadern,
– låt vår offergåva i dig bli en lovprisning av din eviga härlighet.

Fader vår …

Slutbön

Gud, du som till ditt majestäts större ära 
och till människosläktets frälsning
har insatt din enfödde Son som evig Överstepräst,
skänk den helige Andes gåvor,
så att de som han har utvalt till sina tjänare 
och förvaltare av sina hemligheter
visar sig troget uppbära det anförtrodda ämbetet.
Genom din Son …

UNDER DAGEN

Psalmer: se den innevarande veckodagen i psalteriet.

TERS

Ant. Genom Kristus har vi alla tillträde till Fadern i en och samma Ande.

Kort läsning Heb 7:26–27

En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, 
skild från syndare, upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra 
översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. 
Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

V. Gläd er över att ni delar lidandena med Kristus.
R. Ty då får ni jubla av glädje när hans härlighet uppenbaras.

SEXT

Ant. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund 
och Jesus Kristus själv till hörnsten.

Kort läsning 1 Pet 2:4–5

När ni kommer till Kristus, den levande stenen, ratad av människor men utvald 
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av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt 
husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud 
vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

V. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus, lev då i honom.
R. Med rot och grund i honom, allt fastare i tron.  

NON

Ant. Var och en av oss har fått den nåd som Kristus har velat ge, för att bygga 
upp hans kropp, som är Kyrkan.

Kort läsning 1 Pet 2:9–10

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall 
förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni 
som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet 
har nu funnit barmhärtighet.

V. Låt Kristi frid råda i era hjärtan.
R. Den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp.       

VESPER

Hymn

Den natten i Jerusalem,
när Jesu vänner samlas,
en hymn från sista måltiden
med stadens buller blandas.

Guds rena Lamm tar upp den psalm
som ljuder genom tiden,
förvissningen om segerns palm,
om vilan efter striden.

Från soluppgång till solnedgång,
i lusten och i nöden,
sjungs övergångens segersång
om födelse ur döden.

Vänd åter till din ro, min själ,
ur orons vita låga,
ty Herren har gjort allting väl
och delar själv din plåga.
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Från tomhet, skuld och slaveri,
från själva dödens snara,
har Mänskosonen gjort dig fri,
för att du hans skall vara.

Hans smärtas och hans glädjes skri
vårt bröd och vin skall viga,
hans sång och hans eukaristi
ur Rikets våndor stiga.

Vi stämmer in i samma psalm
som sjunges inför tronen,
inför vår Gud och för vårt Lamm,
han som har angett tonen.

När vi med honom sjunger här, 
då upphävs tidens lagar:
den dag vi ser i dag en är
av Mänskosonens dagar.

Psalmer

Ant. 1 Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: du är Präst för alltid.

[Ps. 110:1–5, 7 s. 492 i Kyrkans dagliga bön II]

Ant. 2 Gud, som är rik på barmhärtighet, har gjort oss levande tillsammans 
med Kristus.

[Ps. 111, s. 493 i Kyrkans dagliga bön II]

Ant. 3 Kristus är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

[Canticum Kol 1:12–20, s. 551 i Kyrkans dagliga bön II]

Kort läsning Heb 10:19–23

Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på 
den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt 
åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss 
därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och full trosvisshet, med ett 
hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i 
klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav 
oss löftena är trofast.
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Responsorium Rom 5:1b–2b

R. Vi har frid med Gud + genom vår Herre Jesus Kristus.
V. Vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. + Genom vår…
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. R.

Magnificat

Ant. Fader, jag ber för dem, eftersom de är dina. För deras skull helgar jag mig 
till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Förbön

Låt oss genom Kristus utgjuta våra böner inför Gud, vår Fader, som styr allt med 
sin vilja och välsignar alla dem som sätter sitt hopp till honom:

R. Hör oss, när vi ropar till dig i tro.

Kristus, du är Faderns Ord,
– lägg de rätta orden i vår mun, när vi skall be.
Kristus, Överstepräst och livets Bröd,
– låt dina utvalda tjänare leva sitt prästämbetes gåva och i dig frambära sig 
själva som en offergåva.
Kristus, härlighetens Herre, du som alltid vädjar för oss inför Fadern,
– gör oss trogna i vår bön, så att det aldrig fattas arbetare i din skörd.
Kristus, vår Herre, sänd av Fadern,
– låt alla finna livet och vägen till Guds rike i dig.
Kristus, du den levande Gudens Son, som med din död besegrat döden,
– låt våra avlidnas död bli den yttersta offergåvan som ger dem evig glädje i din 
härlighet.

Fader vår …

Slutbön som i laudes
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4 juni
S:TA MARIA ELISABETH HESSELBLAD, JUNGFRU

Elisabeth Hesselblad föddes 4 juni 1870 av lutherska föräldrar i Fåglavik i Västergötland. 
Hon utvandrade till USA vid 18 års ålder och upptogs 1902 i katolska kyrkan. Hennes 
önskan att bli läkare omöjliggjordes av sjukdom. Hon fick 1906 påvligt tillstånd att bära 
birgittindräkten och grundade en reformerad gren av orden (godkänd 1920) med kloster i 
Europa, Indien och USA. Hon avled 1957 och helgonförklarades av påven Franciskus år 2016.

Commune för heliga kvinnor, för ordensfolk, med följande undantag:

Vid läsningsgudstjänsten

Andra läsningen Gör med mig, Herre, vad du vill.

Ur brev av den heliga Maria Elisabeth.

Mitt liv. I min barndoms år såg jag dig i mitt lands djupa skogar, och jag hörde 
din röst i tallens och granens sus. Jag såg dig i min tidiga barndom, då den 
klingande malmen bröts ur Norrlands berg. Jag såg dig i den sköna Säters dal. 
Jag drömde om lärdom och vetenskap, men du ledde min väg över de stora 
haven: jag såg dig och hörde din röst i de väldiga vågornas dån, då vår lilla 
farkost kastades upp mot skyn och ned i havets djup. Lugn vilade jag i din 
allmakts armar under stormens hemska brak. Jag såg dig i mitt nya land i 
hjärtats ensamhet och övergivenhet. Du var mig när. Du vart mitt högsta goda. 
Du tände i mitt sinne längtan till ditt goda, till att lindra lidande, sorg och nöd. 
I de långa, mörka nätterna, vid de sjukas läger, stod du bredvid mig och stödde 
mig som en broder. Du vandrade med mig i de trånga, mörka gränder, där dina 
minsta och mest bortglömda bo.

Jag tackade dig att jag fick giva hjälp och tröst. Jag bad dig giva mig 
ödmjukhetens dyrbara gåva, behålla min själ ren för dig. Jag såg dig i de höga 
bergen i mitt nya land, i dess vackra och frodiga fält, som giver föda åt miljoner 
av dina barn. I det underbara Niagara, i St. Lawrenceflodens brusande vatten, 
mellan de tusen öarna i de mörka floder som slingra sig fram mellan de evigt 
snöklädda klipporna inom Polcirkeln. Jag såg dig i Söderns och tropikernas 
underbara natur, jag förnam i fåglarnas kvitter och sång ett budskap från dig till 
mitt hjärta, och jag önskade förena min röst med deras röst för att prisa dig. Jag 
betraktade i undran den jord som du i kärlek skapat för oss människor och bad 
dig förlåta att vi i otacksamhet trampar dess blomsterängar.

Jag drömde om att återvända till min fädernebygd, om ett »Fridhem« i mitt 
kära fosterland. Men din röst kallade mig till det eviga Roma, till Heliga Birgittas 
hus. Herre, hur kan jag åter slita alla band? Kampen var stor. Den var svår. Men 
din röst så manande. Herre, tag denna kalk från mig, ske dock icke min utan din 
vilja. Dina genomborrade händer sträckte Du mot mig, manande att följa dig på 
Korsets stig till livets slut.
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Ecce ancilla Domini.1 Gör med mig, Herre, vad du vill. Din nåd är nog för mig.2

Låt oss se in i våra hjärtan om vi använt den dyra nådatiden som Gud givit oss 
alltid till det bästa. Det är i tålamod vi skola besitta våra själar.3 I denna sjukdom, 
som är en ständig uppmaning till tålamod, ser jag Guds kärleksfulla hand. Det 
finns ingen sorg på jorden så stor att ej Gud kan förljuva den. Felet är vårt eget: 
vi låta ett litet frö av oro i våra hjärtan gro tills det skjuter upp och växer till ett  
träd, och så fylles hjärtat med bitterhet som ej endast fräter bort själslivet och 
själsron, likt rost på järn, men även fräter bort vår kropp. 

Däremot, om vi utöva tålamod i sorgen, så kommer frid i själen. Kärleken 
till våra närmaste, och vår nästa, och i synnerhet till Gud, växer. Detta liv, 
som i det längsta är ett intet emot evigheten, blir för oss en liten resa, som vi 
måste företaga för att nå evighetens hamn, och så segla vi med lugn och mod, 
genom mörka dagar liksom klara.
Ur brev till systern Eva och modern i Sverige, skrivna av den heliga Maria Elisabeth Hesselblad i 
Rom 1903 och 1905

1. Luk 1:38.   2. 2 Kor 12:9.   3. Luk 21:19.

Responsorium  Syr 42:21, 22, 25, 28; Rom 8:18

R. Skönt har han ordnat sin vishets väldiga verk; han är den ende, före all tid 
och i evighet. Hur härliga är inte alla hans verk, vem kan se sig mätt på hans 
härlighet? + Vår förmåga räcker inte när vi vill prisa honom.
V. Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall 
uppenbaras och bli vår. + Vår förmåga räcker inte...

Slutbön

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du som med din Ande ledde den heliga 
Maria Elisabeth (Hesselblad) i den heliga Birgittas efterföljd till den katolska 
sanningens fullhet, låt oss, hjälpta av hennes föredöme och bön, med brinnande 
kärlek älska den korsfäste Kristus och verka för din kyrkas enhet. Genom din 
Son …
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19 juli
S:T APOLLINARIS, BISKOP OCH MARTYR

I slutet av etthundratalet tros denne biskop ha förkunnat Kristi outrannsakliga rikedomar 
bland hedningarna, ha grundat kyrkan i den stad som låg i anslutning till den romerska 
flottstationen (Classis) i Ravenna och därefter ha lidit en utdragen och hedersam 
martyrdöd. Hans himmelska födelsedag infaller den 23 juli.

Commune för en martyr, med följande undantag:

Vid läsningsgudstjänsten

Andra läsningen Martyren lever och råder i Kristi rike

Ur en predikan av den helige Petrus Chrysologus.

Den salige Apollinaris har hedrat kyrkan på denna plats med sin lysande 
martyrdöd. Med rätta kallas han Apollinaris, eftersom han enligt Guds bud 
miste sitt liv för att återfinna det i det eviga livet. Salig är han som fullbordade 
loppet och bevarade tron och så bevisade att han var den främste i den honom 
anförtrodda hjorden på denna plats. Ingen får heller tro att han förminskas om 
man kallar honom bekännare snarare än martyr, när man såg hur han dagligen 
återvände till en tävlingskamp av många olika slag. Hör Paulus ord: Dagligen 
dör jag. Att dö bara en gång var för litet för honom, som ofta inför sin Konung 
kunde hembära en ärorik seger över sina fiender. 

Martyr blir man inte så mycket genom sin död som genom sin tro och sin 
hängivenhet. Det är tecken på tapperhet att man stupar i ledet och i striden. 
Det är ett tecken på fullkomlig tapperhet att man kämpar länge och sedan 
avslutar striden. 

[Motståndaren] lät honom inte bli martyr genast. Detta skedde inte i första 
hand därför att han inte genast tillfogade honom döden, utan därför att han 
satte martyren på ett särskilt prov genom att just inte pröva hans tro. Han 
slungade de spjut han förmådde. Den listige fienden prövade sina vapen av alla 
slag. Ändå kunde han inte förmå den tappre härföraren att vika, inte heller kasta 
tvivel över hans ståndaktighet. 

Mina bröder, det är något högt att sätta sig över sitt liv här i världen, om så är 
nödvändigt, men det är särskilt ärorikt att dessutom förakta världen och trampa 
den under fötterna tillika med dess furste.

Kristus skyndade martyren till mötes, martyren skyndade till sin Konung. 
»Skynda« är ett lämpligt ord, i enlighet med profeten: Stå upp och gå mig till mötes 
och se! Men för att den heliga kyrkan skulle hålla kvar sin förkämpe, stormade 
hon Kristus till mötes  för att han skulle spara rättfärdighetens segerkrans åt 
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segraren och tills vidare avstå från att i dessa krigstider ta sin kämpe hem 
till sig. Bekännaren utgöt upprepade gånger sitt blod, och med sina sår och 
med sin orubbliga trohet avlade han vittnesbördet om sin uppdragsgivare. 
Han höll blicken mot himlen och såg ner på jorden. Han blev segrare, han höll 
fast segern, och den späda kyrkan bad honom i sin barndom att han för dess 
skull skulle dröja med att uppfylla sin längtan. Barndomen, den får allt den ber 
om. Den tävlar mer med sina tårar än med hänvisning till sin kraft. De tappras 
sammanbitna uppsyn och svett förmår inte lika mycket som småbarns gråt. 
De tappra besegrar kroppen, de små besegrar hjärtat. De tappra kan knappast 
rubba någons omdöme. De små får föräldrahjärtat att smälta.

Nog sagt: Kyrkan, den heliga Modern, handlade förvisso så för att den 
aldrig skulle skiljas från sin föreståndare. Men se, han lever! Se hur han, den 
gode herden, står mitt i sin hjord! I anden är han aldrig skild från den, även om 
han i kroppen till en tid har gått före den. Han gick före den, sade jag, genom 
sitt uppträdande. I övrigt vilar hans kropp i sin boning bland oss. Djävulen är 
undanröjd, förföljaren har stupat. 

Se, han härskar och lever, han som längtade efter att bli dödad för sin 
Konung!

Text: Sermo 128, 1–3; CCL 24A, 789–791.

Responsorium 2 Tim 4:7–8; Fil 1:21

R. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat 
tron. + Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise 
domaren, skall ge mig den dagen.
V. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. + Nu väntar…

Slutbön

Herre, styr våra steg in på den eviga frälsningens väg, där den helige Apollinaris 
har gått före oss genom sin undervisning och sin martyrdöd, och gör oss på 
hans förbön så trogna mot din kärlek och dess bud att vi kan krönas med 
honom i himlens rike. Genom din Son ...
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22 juli 
S:TA MARIA FRÅN MAGDALA 

Fest

Prefation: Om apostlarnas apostel 

V. Herren vare med er.
R. Och med din ande.
V. Upplyft era hjärtan.
R. Vi har upplyft dem till Herren.
V. Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
R. Det är tillbörligt och rätt.

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt
att vi tackar och lovar dig alltid och överallt
allsmäktige, evige Fader,
du vars barmhärtighet är lika stor som din allmakt,
genom Jesus Kristus, vår Herre.

Han uppenbarade sig i trädgården för Maria från Magdala,
som hade älskat honom när han levde,
stått under hans kors och sett honom dö,
sökt honom när han vilade i graven
och som först av alla tillbad honom efter hans uppståndelse.

Hon fick inför apostlarna hedra sin Herre
genom att utföra en apostels uppdrag,
så att det goda budskapet om det nya livet
skulle bäras ut till världens yttersta gränser.

Därför lovprisar vi dig, Herre,
med alla änglar och helgon
och vi sjunger i jubel:

Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.
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när han vila de i gra ven och som först av alla till bad honom efter
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Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.
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Vid läsningsgudstjänsten

Första läsningen Kol  3:1-17

Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där 
Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det 
som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med 
Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni 
träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och 
själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede, och det fyllde även 
er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta: 
vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur 
er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och 
hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir 
en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, 
barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, 
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var 
överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er 
skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som 
ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som 
lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i 
hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, 
hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt 
allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern 
genom honom.

Responsorium     Gal 3:27-28; Ef 4:24

R. Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude 
eller grek, man eller kvinna. + Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
V. Klä er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den 
rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. + Alla är ni ett i Kristus 
Jesus.

Andra läsningen se sid. 201f i Läsningar till Kyrkans dagliga bön band 6. Efter 
läsningen med dess responsorium följer Te Deum.
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9 augusti
S:TA TERESIA BENEDICTA AV KORSET,

JUNGFRU OCH MARTYR, EUROPAS SKYDDSPATRON

Edith Stein föddes 1891 i en praktiserande judisk familj i Wroclaw (Breslau) i dåvarande 
Tyskland. Hon studerade framgångsrikt filosofi i Göttingen och Freiburg och ägnade 
sig sedan åt undervisning och vetenskapligt arbete. 1922 mottog hon dopet. Efter det 
nazistiska maktövertagandet inträdde hon 1933 i karmelitklostret i Köln och fick namnet 
Teresia Benedicta av Korset. På grund av judeförföljelsen förflyttades hon till Holland 
men arresterades i Gestapos hämndaktion mot judiskfödda katoliker sommaren 1942. 
Hon deporterades till förintelselägret Oswiecim (Auschwitz) nära Kraków i Polen för att 
där sändas till gaskammaren, troligen 9 augusti.

Läsning Hos 2:14, 15cd, 19–20

Läsning ur profeten Hosea. 

Jag skall locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta. 
Där skall hon svara mig som i sin ungdom, som när hon drog ut ur Egypten. 
Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och 
förbarmande. 
Jag skall äkta dig i trofasthet, och du skall lära känna Herren.

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm  Ps 45:11–12, 14–17 (R. jfr Matt 25:6b)

R. Se, Brudgummen kommer, skynda honom till mötes!

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:
 Glöm nu ditt folk och din faders hus,
så att konungen får ha sin lust i din skönhet,
 ty han är din herre,  och för honom skall du falla ned. R.

Idel härlighet är konungadottern i gemaket:
 av guldvirkat tyg består hennes dräkt.
I brokigt vävda kläder förs hon till konungen,
 jungfrur, hennes väninnor, följer henne,
 de leds in till dig. R.

Under glädje och jubel förs de fram,
 de tågar in i konungens palats.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
 du skall sätta dem till furstar i överallt världen. R.
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Halleluja

V. Hon är den kloka jungfrun som Herren fann vakande,
vid hans ankomst gick hon in med honom till bröllopet.

Evangelium Matt 25:1–13

X Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.

Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse för sina lärjungar: »Då blir det 
med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta 
brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga 
hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med 
sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga 
och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och 
möt honom!’ Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De 
oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka 
svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos 
dem som säljer olja.’  Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De 
som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. 
Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ 
Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna. Ni vet 
inte när dagen och timmen är inne.«

Så lyder Herrens evangelium.
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I Kyrkans dagliga bön: Commune för en martyr, eller för en jungfru, med undantag 
av följande:

Vid läsningsgudstjänsten

Första läsningen 2 Kor 4:7 – 5:8

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.
 Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min 
inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot 
den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken 
mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det 
osynliga är evigt. 
 Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad 
åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi 
är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi 
väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt 
betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda, så att det som är dödligt 
uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta, och som en borgen 
har han gett oss Anden. 
 Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i 
kroppen är vi borta från Herren – vi lever i tro, utan att se. Vi är vid gott mod och 
skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren.

Responsorium Matt 5:11, 12a, 10

R. 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.
V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. + 
Gläd er…
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eller

Första läsningen 1 Kor 7:25– 40

I fråga om dem som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag 
kan ge ett råd tack vare den tilltro som Herren i sin barmhärtighet har visat mig. 
Jag anser alltså detta vara bäst i den svåra tid som nu är inne – det är bäst att 
leva på det viset. Är du bunden vid en kvinna, sök då inte att bli löst. Har du 
blivit löst från en kvinna, sök då inte att finna någon annan. Men om du gifter 
dig är det ingen synd. Och om den ogifta kvinnan gifter sig är det ingen synd. 
Men de som gör så kommer att få det svårt här på jorden, och jag vill inte kräva 
för mycket av er. Men det säger jag, bröder: tiden krymper. Även de som har en 
hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte 
grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som 
om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde 
av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut, och jag ser helst att ni slipper 
bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara 
Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall 
vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka 
tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ. 
Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin 
man till lags.
 Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att 
hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren. Men om någon 
tycker att han handlar otillbörligt mot sin flicka när han ansätts av driften och 
inte har något val, då får han göra det han vill: han syndar inte, de får gifta sig. 
Men den som står fast i sin föresats och inte känner något tvång utan är herre 
över sin vilja och i sitt inre har bestämt sig för att låta flickan förbli orörd, han 
handlar rätt. Alltså: den som gifter sig med flickan handlar rätt, och den som 
inte gifter sig handlar bättre.
 En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon 
fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen. Men långt bättre är 
det för henne om hon förblir som hon är, det är min uppfattning, och jag menar 
att även jag har Guds ande.

Responsorium 

R. Konungen åtrår din skönhet, som han själv har skapat. Han är din Gud, han är 
din konung. + Din konung som själv är din brudgum.
V. Du är förmäld med Gud: av honom har du fått din hemgift, av honom din 
bröllopsdräkt, av honom är du återlöst, av honom är du helgad. + Din konung… 
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Andra läsningen Livets port öppnas för dem som tror på korset

Ur boken Korsets vetenskap av den heliga Teresa Benedicta av Korset.

Kristus tog på sig lagens ok, iakttog lagen fullkomligt och dog för lagen och 
genom lagen. Just så befriade han dem som genom honom vill ta emot livet. 
Men de kan inte ta emot det om de inte ger upp sitt eget liv. Alla vi som har 
döpts in i Kristus Jesus har blivit döpta in i hans död. De sänks ner i hans liv, så 
att deras lemmar blir hans, och de lider och dör som hans lemmar tillsammans 
med honom, men de uppstår också med honom till evigt, gudomligt liv. Detta liv 
skall bryta in i fullkomligt mått först på härlighetens dag, men om vi är troende 
deltar vi i det redan nu under vårt liv »i köttet«: om vi tror att Kristus har dött för 
oss för att skänka oss livet. I denna tro förenas vi med honom som lemmarna 
med huvudet. Denna tro öppnar oss för hans livs källa. Tron på den Korsfäste, 
den tro som är levande och förbunden med hängiven kärlek, blir för oss livets 
port och begynnelsen till den kommande härligheten. Därför är korset vår enda 
berömmelse: 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.
 Den som har avgjort sig för Kristus är död för världen, och världen är död 
för honom. Han bär Kristi sårmärken på sin kropp, han är svag och föraktad 
av människorna, men just därigenom stark, eftersom Guds kraft fullkomnas i 
svagheten. I denna vetskap accepterar Kristi lärjunge inte bara det kors som 
lagts på honom, utan korsfäster också sig själv: De som tillhör Kristus Jesus har 
korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. De har utkämpat en obeveklig 
kamp mot sin natur, för att syndens liv skall dö och det skall lämnas rum för 
Andens liv. På detta sista kommer det an. 
Korset är inte ett självändamål. Korset är upprest och pekar uppåt. Det är inte 
bara ett tecken, det är också Kristi starka vapen. Det är herdestaven med vilken 
den gudomlige David kämpar med den helvetiske Goljat, med vilken Kristus 
i sin makt bultar på himlens port och öppnar den. Då flyter strömmar av det 
gudomliga ljuset ut och omsluter alla dem som har följt den Korsfäste.

Text: Edith Steins Werke, I, Freiburg i. B., 1983, 15–16.

Responsorium Gal 2:19–20

R. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv,  
det är Kristus som lever i mig, + han som har älskat mig och offrat sig för mig.
V. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds Son, + han som…

Te Deum
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Slutbön

Herre, våra fäders Gud, du ledde den heliga martyren Teresia Benedicta till 
en djup kunskap om den Korsfäste och lät henne efterlikna honom ända in i 
döden. Låt på hennes förbön alla människor lära känna Kristus, sin Frälsare, och 
i honom nå det saliga skådandet i himlen. Genom honom, din Son …

Laudes

Benedictus. Ant. Jag är era fäders Gud, säger Herren: jag har sett mitt folks 
betryck och hört hur de ropar över sina plågare, och jag har stigit ner för att 
rädda dem. Halleluja.

Vesper

Magnificat. Ant. Heligt är det sanna ljuset och förunderligt! Det gav styrka åt 
dem som härdade ut i kampen. De mottog den strålglans i vilken de nu saligt 
och evigt gläder sig.
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2 september
HERRENS TÖRNEKRONA

Ett officium om Kristi Törnekrona författades av den salige Brynolf, biskop av Skara, 
sedan han mottagit en tagg av Herrens törnekrona genom den norske kungen 1304. 
Törnekronan firades högtidligt i Skarastiftet den 2 september under medeltiden. Dagen 
påminner om hur Frälsaren hånades, bespottades, törnekröntes och berövades sin 
mänskliga värdighet av soldaterna, och kan firas som böndag för alla psykiskt lidande 
människor. 

Läsning 2 Kor 12:7–10

En tagg som sticker mig

Läsning ur Paulus andra brev till korinthierna.

Bröder. För att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, 
en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte skall bli högfärdig. Tre 
gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: »Min 
nåd är allt du behöver.« Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag skryta 
med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, för-
olämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när 
jag är svag, då är jag stark.

Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 69:20–21, 22, 27, 31, 33–34 (R. jfr 21 cd)

R. Jag hoppades på medkänsla, men förgäves, på någon som ville trösta mig, 
men ingen fanns.

Du känner min vanära, min skam och min smälek,
 du ser alla mina ovänner.
Smälek har krossat mitt hjärta,
 så att jag är vanmäktig. R.

De gav mig galla att äta,
 och ättika att dricka i min törst.
Men mig som är betryckt och plågad,
 mig skall du, o Gud, hjälpa och beskydda. R.

Jag vill lova Guds namn med sång,
 och med tacksägelse upphöja honom.
När de ödmjuka ser det, skall de glädja sig,
 ni som söker Gud, era hjärtan skall leva. R.
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Halleluja Ps 8:6b–7

V. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk.

Evangelium Joh 19:1–5

Soldaterna vred ihop en krans av törne

X Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 

Vid den tiden tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred 
ihop en krans av törne och satte på hans huvud, och de hängde på honom 
en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: »Var hälsad, judarnas 
konung«, och gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: 
»Jag för ut honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom skyldig 
till något.« Jesus kom ut, med törnekransen och den purpurröda manteln, och 
Pilatus sade: »Här är mannen.«

Så lyder Herrens evangelium.
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11 oktober
S:T JOHANNES XXIII, PÅVE

Angelo Giuseppe Roncalli föddes i byn Sotto il Monte i trakten av Bergamo i Italien 1881. 
Elvaårig inträdde han i stiftsseminariet och fullbordade senare sin prästutbildning vid 
det påvliga seminariet i Rom. Han prästvigdes 1904 och blev sekreterare till biskopen av 
Bergamo. 1921 trädde han i tjänst vid den Heliga stolen som ordförande för den italienska 
avdelningen av påvliga Rådet för utbredandet av tron. 1925 utnämndes han till påvlig 
visitator och därefter apostolisk delegat i Bulgarien och 1935 i Turkiet och Grekland. 
1944 blev han påvlig nuntie i Frankrike och 1953 kardinal och patriark av Venedig. Han 
upphöjdes till påveämbetet 1958 och sammankallade en romersk synod, beslutade om 
revision av Codex iuris canonici och utlyste det andra ekumeniska Vatikankonciliet. Han 
avled i Rom på kvällen 3 juni 1963.

Commune för herdar, för en påve, med undantag av följande:

Kollektbön

Allsmäktige, evige Gud,
du som lät den helige påven Johannes
inför hela världen framstå 
som en avbild av Kristus, den gode Herden,
låt på hans förbön också oss
med överflödande godhet visa 
vad en kristen kärlek är.
Genom din Son Jesus Kristus …

Commune för herdar, för en påve, med undantag av följande:

Vid läsningsgudstjänsten

Andra läsningen Kyrkan, allas kärleksfulla mor

Ur ett tal hållet av den helige påven Johannes XXIII  

Moder Kyrkan gläder sig över att hon, som en gåva av Guds enastående försyn, 
får uppleva denna efterlängtade dag, då det andra ekumeniska konciliet i 
Vatikanen tar sin högtidliga början, under beskydd av Guds Moder, jungfru 
Maria, vars moderskap vi firar i dag, och här vid den helige Petrus grav.
     Den allvarliga verkligheten och dess frågor, som mänskligheten brottas med, 
är oförändrade trots att nästan tjugo århundraden har förflutit: Kristus Jesus är 
fortfarande mittpunkten i människornas historia och liv. Antingen håller de fast 
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vid honom och hans kyrka och åtnjuter ljusets, ljuvhetens, den rätta ordningens 
och fridens gåvor från honom; eller också lever de utan honom eller i strid 
med honom och står medvetet utanför kyrkan, med åtföljande förvirring och 
bittra konflikter i de ömsesidiga relationerna, så att risken för blodiga krig är 
överhängande.
     Vid öppnandet av det andra ekumeniska konciliet i Vatikanen blir det som 
aldrig annars uppenbart att Herrens sanning består för evigt. Tidsåldrar följer på 
varandra, människors skiftande åsikter avlöser varandra, och ibland skingras de 
villfarelser som uppkommit lika snabbt som dimman när solen går upp.
     Kyrkan har alltid bekämpat dessa villfarelser och inte sällan uttryckligen 
fördömt dem på det mest eftertryckliga sätt. I dag gäller det för Kristi Brud att 
sätta in barmhärtighetens läkemedel, hellre än att tillgripa stränghetens vapen. 
Hellre än att fördöma tänker hon möta dagens behov genom att bättre förklara 
innehållet i sin lära. Inte så att det saknas bedrägliga läror, åsikter och faror, som 
borde bemötas och bekämpas, men eftersom allt detta så uppenbart strider 
mot allt vad rätt och rättfärdighet heter och har visat så ödesdigra frukter, kan 
människor i dag själva fördöma dem, i synnerhet de livsstilar som medvetet 
avvisar Gud och hans bud, hyser övertro till teknikens framsteg och tror att 
välfärd är detsamma som ett behagligt liv. Man upplever mer och mer att den 
mänskliga personens värdighet och utveckling står på spel och måste värnas 
och främjas. Det mest angelägna, som man nu äntligen har insett, är att förtryck 
av andra, vapenmakt och politisk dominans aldrig kan råda på de problem som 
plågar världen och leda till en lycklig lösning.
     Under sådana förhållanden vill den katolska kyrkan genom detta ekumeniska 
koncilium höja den religiösa sanningens fackla och visa sig som allas kärleksfulla 
mor: inbjudande, tålmodig, full av barmhärtighet och godhet mot de barn 
som lämnat henne, och säga till människosläktet, som dignar under så många 
svårigheter, detsamma som en gång Petrus sade till den olycklige mannen som 
bad honom om en allmosa: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det 
ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå. Kyrkan erbjuder inga 
förgängliga rikedomar åt dagens människor och lovar inga jordiska paradis. 
Hon räcker dem den himmelska nåden, som upprättar och ger dem värdigheten 
som Guds barn, detta kraftiga skydd och denna hjälp att göra deras liv mera 
mänskligt. Hon öppnar sin läras källor på ett rikare sätt, så att människorna i 
ljuset från Kristus helt kan förstå vilket mål de bör eftersträva. Genom sina barn 
vill hon överallt vidga utrymmet för den kristna kärleken, detta oöverträffade 
medel att rycka upp fiendskapens sådd med roten och främja endräkt och fred, 
byggd på rättvisa och allas broderliga samhörighet.

Text: Vid det högtidliga öppnandet av det andra ekumeniska Vatikankonciliet, 11 oktober 1962; 
AAS 54 [1962], 786–787, 792–793
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Responsorium Jfr Matt 16:18; Ps 48:9

R. Herren sade till Simon: Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på denna 
klippa skall jag bygga min kyrka. + Och helvetets portar skall aldrig få makt 
över den.
V. Gud håller den vid makt till evig tid. + Och helvetets portar...

Slutbön

Allsmäktige, evige Gud,
du som lät den helige påven Johannes
inför hela världen framstå 
som en avbild av Kristus, den gode Herden,
låt på hans förbön också oss
med överflödande godhet visa 
vad en kristen kärlek är.
Genom din Son Jesus Kristus …



22 oktober 143

22 oktober 
S:T JOHANNES PAULUS II, PÅVE

Karol Jozef Wojtyla föddes 1920 i Wadowice i Polen. Efter prästvigning fullbordade 
han sina studier i Rom och arbetade därefter i sitt hemland med olika pastorala och 
akademiska uppgifter. Han deltog i egenskap av hjälpbiskop i Kraków och från 1964 
som ärkebiskop i andra Vatikankonciliet. Vald till påve 16 oktober 1978 tog han namnet 
Johannes Paulus II. Hans apostoliska verksamhet gällde inte minst familjerna, ungdomen 
och de sjuka. Han avlade otaliga pastoralbesök i hela världen. I det arv han efterlämnade 
kan man nämna hans vittomfattande utövande av läroämbetet, bland annat genom 
promulgeringen av Katolska kyrkans katekes och av den kanoniska lagen för den 
latinska respektive de orientaliska kyrkorna. Han insomnade fromt i Herren på kvällen 
till andra påsksöndagen, Barmhärtighetens söndag, den 2 april 2005.

Commune för herdar, för en påve, med undantag av följande:

Vid läsningsgudstjänsten

Andra läsningen Var inte rädda! Öppna dörrarna för Kristus!

Ur en predikan av den helige Johannes Paulus II då han installerades som påve.

Petrus kom till Rom! Vad styrde hans steg och ledde honom ända till det 
romerska imperiets huvudstad, om inte lydnaden mot en ingivelse från Herren? 
Kanske ville fiskaren från Galileen inte alls ge sig av ända hit. Kanske hade han 
föredragit att stanna på stranden till Genesarets sjö och syssla med sina nät. 
Men han lydde ingivelsen och leddes hit av Herren.

Enligt en gammal tradition ville Petrus under Neros förföljelse lämna Rom. 
Men då ingrep Herren och mötte honom på vägen. Petrus vände sig till honom 
och frågade: »Vart går du, Herre?« Och Herren svarade honom genast: »Jag går 
till Rom för att än en gång korsfästas«. Petrus vände om och stannade här ända 
till sin egen korsfästelse.

Vår tid inbjuder, tvingar, förpliktar oss att vända blicken mot Herren och 
fördjupa oss i ödmjuk och from meditation över mysteriet med Kristi egen 
suveräna makt.

Han som föddes av jungfru Maria, han som man menade var son till en 
snickare, han som var Son till den levande Guden kom för att, enligt Petri 
bekännelse, göra oss alla till ett »rike av präster«.

Andra Vatikankonciliet har påmint oss om denna makts mysterium och pekat 
på Kristi uppdrag som präst, profet, lärare och konung, det uppdrag som han 
fullföljer i kyrkan. Alla, hela Guds folk, har del i denna trefaldiga uppgift. Kanske 
var det därför som man förr satte tiaran på påvens huvud, den trefaldiga kronan, 
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för att med detta tecken visa att hela Kristi kyrkas hierarkiska ordning, all den 
sacra potestas som utövas i henne, inte är något annat än en tjänst, en tjänst 
som bara har detta syfte: att hela Guds folk skall delta i denna Kristi trefaldiga 
mission och alltid förbli under Herrens myndighet, som leder sitt ursprung inte 
från denna världens makter utan från den himmelske Fadern och från korsets 
och uppståndelsens mysterium.

Herrens absoluta och samtidigt milda och ljuva makt motsvarar människans 
djup och hennes djupaste aspirationer på intellektets, viljans och hjärtats plan. 
Detta djup talar inte maktspråk utan uttrycker sig i kärlek och sanning.

Petri efterträdare på den romerska biskopsstolen höjer i dag en brinnande, 
ödmjuk och tillitsfull bön: »Kristus! Låt mig bli och förbli en tjänare i din unika 
makts tjänst. En tjänare åt din ljuva makt. En tjänare åt din makt som inte vet av 
någon nedgång. Låt mig bli din tjänare, ja dina tjänares tjänare!«

Bröder och systrar! Var inte rädda att ta emot Kristus och hans makt! Hjälp den 
romerske överherden och alla som vill tjäna Kristus och, med Kristi myndighet, 
tjäna människan och hela människosläktet.

Var inte rädda! Öppna, vidga dörrarna för Kristus! Öppna staternas gränser, 
öppna de ekonomiska och politiska systemen, kulturens, samhällslivets och 
framstegets provinser för hans frälsande makt. Var inte rädda! Kristus vet »vad 
som finns i människan«. Han ensam vet!

I dag vet människan ofta inte vad hon bär inom sig, i djupet av sin själ och 
sitt hjärta. Ofta är hon osäker på meningen med sitt liv. Hon kan övermannas 
av ett tvivel som kan leda till förtvivlan. Tillåt därför - det ber jag er ödmjukt och 
förtroendefullt - tillåt Kristus att föra ett samtal med människan. Bara han har 
livets ord, ja det eviga livets ord!

Text: S:t Johannes Paulus II, Rom, 22 oktober 1978, AAS 70 [1978], 945–947.

Responsorium

R. Var inte rädda: människans Återlösare har uppenbarat korsets makt och gett 
sitt liv för oss! + Öppna, vidga dörrarna för Kristus!
V. Vi är kallade att i kyrkan dela denna hans makt. + Öppna, vidga dörrarna för 
Kristus!

Slutbön

Gud, rik på barmhärtighet, du som ville att den helige påven Johannes Paulus 
skulle förestå hela din kyrka, låt oss ta lärdom av hans undervisning, så att vi 
helt öppnar våra hjärtan för den frälsande nåden från Kristus, människans ende 
återlösare. Han som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder från 
evighet till evighet.
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VIKTIGARE FÖRTYDLIGANDEN, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 
I RUBRIKERNA TILL DET ROMERSKA MISSALET

Hänvisning sker i allmänhet till Allmän introduktion till det romerska missalet 
(Missale Romanum, tredje upplagan, andra tryckningen 2008; det nya svenska 
altarmissalet 2013).

Förberedelsen till mässan

1. Före mässan skall kalk, paten, bröd, vin och vatten, samt skål för  
 handtvagning, med palla och tillhörande dukar (purifikatorier,  
 manutergier), placeras på kredensbordet (inte på altaret). Det är god sed  
 att täcka över kalken med ett kalkvelum, som alltid kan vara vitt. 118 c.

2. Lektionariet placeras från början på ambonen, eftersom det inte skall  
 bäras i ingångsprocessionen. 118 b, 120 d.

3. Det är önskvärt att församlingen kommunicerar med de hostior som  
 har konsekrerats i samma mässa. Därför skall tillräckligt med hostior   
 finnas till hands. 85.

4. Det är önskvärt att församlingen kommunicerar under båda gestalterna,  
 dvs. mottar Kristi kropp och blod, enligt anvisningarna i 85 och 283, för  
 att tydligare markera sitt fulla deltagande i mässoffret.

5. Altarduken skall vara vit. 304.

6. Korset på altaret skall vara försett med corpus, dvs. vara ett krucifix. 117, 308.

Firandet av mässan

7. Evangelieboken, inte lektionariet, kan bäras (»något upplyft«) av en  
 lektor, om diakon saknas, vid ingångsprocessionen. 120 d, 172, 175.

8. Om tabernaklet finns i koret, skall prästen och hans medhjälpare göra  
 genuflex inför det före och efter mässan, däremot inte under själva  
 mässan. 274.

9. Helst bör de två läsningarna i söndags- och högtidsmässor läsas av två  
 olika lektorer. Varje läsning skall läsas av en enda lektor. 109.

10. På vardagar får responsoriepsalmen inte utelämnas om hallelujaversen  
 sjungs (ändring av tidigare bestämmelse). Responsoriepsalmen och  
 hallelujaversen kan kombineras genom att man använder »Halleluja«  
 som omkväde. 63 a.
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11. Sekvensen är föreskriven på påsk- och pingstdagen men fakultativ på  
 Kristi kropps och blods dag och på Jungfru Marias smärtor 
 (15 september). Den sjungs före hallelujaversen. 64.

12. I en biskopsmässa utan diakon ber den koncelebrant som skall förkunna  
 evangeliet dessförinnan om biskopens välsignelse. 212.

13. Efter evangelieläsningen kan en biskop, som celebrerar eller presiderar i  
 mässan, välsigna folket med evangelieboken. 175.

14. Predikan (homilian) hålls från celebrantens stol, från ambonen eller  
 annan lämplig plats. 136.

15. Den apostoliska trosbekännelsen kan användas i stället för den niceno- 
 konstantinopolitanska, särskilt under faste- och påsktiden. Ordo missae 19.

16. Sång vid offertoriet kan förekomma även om ingen offertorieprocession  
 äger rum. 74.

17. Celebranten incenserar offergåvorna med tre svängningar (ductus) med  
 rökelsekaret eller med ett korstecken över dem. 277.

18. Församlingen reser sig upp vid celebrantens uppmaning Orate, fratres  
 (Bröder och systrar, bed att mitt och ert offer …) innan den svarar  
 Suscipiat (Må Herren ta emot …). 29.

19. I församlingar där man brukar knäböja efter Sanctus (Helig) till den  
 eukaristiska bönens slut, samt före kommunionen, när prästen säger:  
 »Se Guds lamm…«, kan denna sed lämpligen behållas. 43.

20. Används rökelse incenserar ministranten hostian respektive kalken vid  
 elevationen. 150.

21. Församlingen knäböjer vid konsekrationen, såvida inte hälsoskäl,  
 bristande utrymme eller mängden människor förhindrar detta. 43.

22. Om församlingen förblir stående under den eukaristiska bönen och  
 konsekrationen, gör den en djup bugning när celebranten knäböjer  
 efter konsekrationen av brödet resp. vinet. 43.

23. Diakonen knäböjer normalt från epiklesen till och med elevationen av  
 kalken. 179.

24. Församlingen får inte läsa (sjunga) med i doxologin (Genom honom och  
 med honom …). 236.

25. Vid fridshälsningen får celebranten inte lämna koret och därmed störa  
 gudstjänstens förlopp. 154. Fridshälsningen ges endast till de närmaste,  
 och diskret. Redemptionis sacramentum, 72.
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26. Brödsbrytelsen är reserverad för prästen och diakonen. 83.

27. Celebranten kan hålla hostian över kalken när han inbjuder  
 församlingen till kommunionen genom att säga: Ecce Agnus Dei (Se   
 Guds lamm …). 157, 268.

28. Prästens egen kommunion sker alltid med en hostia som har  
 konsekrerats i samma mässa. 85.

29. Extraordinarie kommunionutdelare går fram till altaret efter prästens  
 kommunion och tar emot de eukaristiska kärlen ur hans hand. 162. De  
 kan gå fram till koret redan under Agnus Dei.

30. Kommunikanterna får inte själva ta de eukaristiska elementen från  
 altaret, inte heller ge dem åt varandra. 160.

31. Herrens dyrbara blod skall konsumeras helt och hållet vid altaret efter  
 kommunionen. Konsekrerade hostior som blivit över konsumeras eller   
 reserveras i tabernaklet. 163.

Vid mässa utan menighet

32. De inledande riterna kan äga rum vid celebrantens stol i stället för vid  
 altaret. Ordningen för läsningar och texter följer helt det som gäller i  
 mässa med menighet. 256.

33. Ministranten läser intentionerna i den allmänna förbönen. 264.

Övriga anmärkningar

34. Alla präster kan fira tre själamässor på Alla själars dag. 204 d.

35. Om möjligt bör äldre kyrkor inredas så att prästen kan fira mässan  
 versus populum. 289.

36. För att inte dra uppmärksamheten från det väsentliga skall ett altare  
 som inte längre används inte heller prydas. 303.

37. Tabernaklet skall inte vara placerat på det altare där mässan firas. Det  
 kan placeras i koret, till exempel på ett äldre altare som inte längre  
 används för mässfirande. Det kan även placeras i ett särskilt sidokapell,  
 lämpat för privat andakt men alltid i omedelbar anslutning till kyrkan  
 och synligt för församlingen. 315.

38. Alla exklusivt liturgiska föremål (kalk, paten, ambon, prästens stol, orgel,  
 tabernakel, liturgiska kläder) bör lämpligen välsignas innan de tas i bruk.  
 309, 310, 313, 314, 335.
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39. En och samma präst skall leda firandet av hela liturgin, utom i de fall då  
 en biskop presiderar men överlåter själva eukaristin till en präst. 108.

40. Under vardagar i fastetiden kan man lämpligen efter bönen efter  
 kommunionen be »bön över folket« enligt missalets anvisningar.

41. De eukaristiska bönerna »Om försoningen«, som har egna prefationer,  
 kan användas tillsammans med andra prefationer av botkaraktär,  t ex   
 fasteprefationerna. De kan alltså användas i fastetiden, också på  
 söndagar.

KONCELEBRATION I STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

De allmänna reglerna för koncelebration finns i Allmän introduktion till den 
romerska mässboken, n. 199–251.  

Följande principer gäller i Stockholms katolska stift:

1.  Celebranterna skall bära amikt, alba, cingulum, stola och mässhake.  
 Ordensdräkt ersätter inte alban. Amikt kan undvaras om alban täcker  
 halslinningen. Cingulum kan undvaras om alban skall falla fritt  
 (»monastisk« alba).

2.  I nödfall (brist på mässhakar i samma stil) räcker det att  
 koncelebranterna bär stola över alban.

3.  Det är inte tillåtet att ansluta sig till koncelebration efter det att mässan  
 har börjat.

4.  Om ingen diakon finns, läser en av koncelebranterna evangeliet. I en  
 biskopsmässa ber han först om biskopens välsignelse. Han uppmanar   
 också till fridshälsningen, och vid mässans slut säger/sjunger han »Gå i  
 Herrens frid«.

5.  Den som läser evangeliet breder inte ut händerna vid »Herren vare med  
 er«.

6.  I de partier som läses unisont skall koncelebranterna läsa så tyst att  
 huvudcelebrantens röst tydligt kan uppfattas av församlingen.
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7.  Vid epiklesen håller man händerna med handflatan nedåt. Vid  
 instiftelseorden gör man en hänvisande gest med höger hand   
 (handflatan snett uppåt).

8.  Diakonerna ligger på knä från epiklesen till och med elevationen av  
 kalken.

9.  Fridshälsningen ges endast till de närmaste till höger och vänster. Det  
 är inte tillåtet att lämna presbyteriet utom i undantagsfall, t ex när de  
 närmast sörjande i en requiemmässa sitter på första bänken.

10.  Vid kommunionen gör koncelebranterna (en och en eller två och två)  
 knäfall innan de tar kalken på altaret.

TILLÄGG I DEN EUKARISTISKA BÖNEN

I de eukaristiska bönerna II, III och IV tilläggs den helige Josefs namn, enligt 
följande:

Andra eukaristiska bönen:
»Med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, den salige Josef, hennes 
brudgum, dina saliga apostlar och alla de heliga«

Tredje eukaristiska bönen:
»Tillsammans med dina utvalda, i synnerhet den allrasaligaste Jungfrun, Guds 
moder Maria, den salige Josef, hennes brudgum, dina saliga apostlar och 
ärorika martyrer«

Fjärde eukaristiska bönen:
»Tillsammans med den saliga Jungfrun, Guds moder Maria, med den salige 
Josef, hennes brudgum, med apostlarna och de heliga i ditt rike«
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DEN HELIGE FADERNS INTENTIONER FÖR ÅR 2019

JANUARI

Evangelisationen: att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel 
och svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till världen.

FEBRUARI

Universell: att vi med generositet bemöter offer för människohandel, tvångs-
prostitution och våld.

MARS

Evangelisationen: att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi när-
het och får sina rättigheter respekterade.

APRIL

Universell: för läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar 
sina egna liv för att rädda andras.

MAJ

Evangelisationen: att Kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, 
kan sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

JUNI

Evangelisationen: att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste, 
genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.

JULI

Universell: att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i 
världen inte får sista ordet.

AUGUSTI

Evangelisationen: att familjer alltmer blir en grund för det sant mänskliga, ge-
nom att leva i bön och kärlek.
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SEPTEMBER

Universell: att politiker, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda 
världshaven.

OKTOBER

Evangelisationen: att den Helige Andes kraft väcker nytt liv i Kyrkan och för-
nyar hennes sändningsuppdrag.

NOVEMBER

Universell: att det kan uppstå en anda av dialog och försoning bland olika reli-
giösa grupper som lever i Mellanöstern.

DECEMBER

Universell: att varje land prioriterar de ungas framtid, särskilt för dem som har 
det svårt.

Daglig bön

Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, 
handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, 
som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.
Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna 
dag så att jag kan vittna om din kärlek.
Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads 
intention såsom den helige Fadern föreslagit...
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Avlaten

»Omvänd er och tro på evangeliet« (Mark 1:15). Avlaten är en inbjudan att ta 
denna uppmaning till daglig omvändelse på konkret allvar. Avlaten är inte det-
samma som syndernas förlåtelse, utan denna förlåtelse är förutsättning för att 
man skall få avlat. Den katolik som har ångrat sina synder och fått förlåtelse för 
dem kan, genom kyrkans förmedling, få avlat, dvs. efterskänkande av syndens 
konsekvenser i denna världen och den kommande, på villkor att man i hand-
ling visar sin uppriktighet. Avlaten kan vara antingen »fullkomlig« (plenaravlat, 
vilken förutsätter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner, samt den 
uppriktiga viljan att undvika också den minsta synd) eller partiell.

Partiell avlat får:

•  den som i sitt dagliga arbete eller i livets vedermödor ödmjukt lyfter sin själ   
 till Gud med en kort muntlig eller ordlös bön
 
•  den som, inspirerad av sin kristna tro, ger något av sig själv, sitt arbete, sin   
 tid eller sina tillgångar för att hjälpa medmänniskor i nöd

•  den som i botens anda frivilligt avstår från något som är tillåtet och ange-  
 nämt

•  den som i det dagliga livet avlägger ett frivilligt och frimodigt vittnesbörd   
 om tron

Plenaravlat får (efter bikt, kommunion, bön för påvens intentioner och i 
den uppriktiga viljan att undvika all synd):

•  den som uppmärksamt deltar i en påvlig gudstjänst (också via radio, tv eller   
 internet) och vid slutet mottar välsignelsen

•  den som besöker det allraheligaste Sakramentet och tillbringar minst en   
 halvtimme i tillbedjan

•  den som uppmärksamt och aktivt deltar i en sakramentsprocession

•  den som under minst en halvtimme läser eller lyssnar till den heliga Skrift   
 med vördnad för Guds ord (lectio divina)

•  den som deltar i en reträtt som varar tre hela dagar
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•  den som deltar i en reträtt med en gästpredikant (»folkmission«), hör några   
 predikningar samt deltar i avslutningsgudstjänsten
 
•  den som på långfredagen deltar innerligt i liturgin och korshyllningen

•  den som uppmärksamt tillsammans med andra ber fem dekader av rosen-  
 kransen i kyrkan, familjen, ordensgemenskapen eller vid en annan samling

•  Den som firar sin primismässa, den som deltar i denna primissmässa, eller   
 den präst som vid 25-, 50-, 60- eller 70-årsjubileet av sin prästvigning förnyar  
 sina prästlöften

•  den som under påsknattens gudstjänst förnyar sina doplöften

•  den som under veckan 1–8 november besöker en kyrkogård och ber för de   
 avlidna
 
•  den som på alla själars dag besöker kyrkan och ber Fader vår och trosbekän-  
 nelsen för de avlidna

•  den som under en stiftssynod besöker den kyrka där synoden samlas och   
 där ber Fader vår och trosbekännelsen

•  den som under en visitation deltar i en gudstjänst som leds av visitatorn

•  den som besöker en av de fyra påvliga basilikorna i Rom och där ber Fader   
 vår och trosbekännelsen

•  den som besöker stiftets domkyrka den 29 juni  (Petrus och Paulus  högtid),   
 på skyddspatronens högtid (i Stockholm: Sankt Erik 18 maj), 22 februari   
 (Petrus biskopsstol), 9 november (Lateranbasilikans invigningsdag) eller 2   
 augusti (Portiuncula-avlaten)

•  den som besöker församlingskyrkan vid dess patrocinium (namnshögtiden)   
 eller 2 augusti (Portiuncula-avlaten).

Dessa bestämmelser är hämtade ur Enchiridium indulgentiarum, fjärde uppla-
gan 1999, där en fullständigare förteckning finns.


