
 TRETTONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 29 JUNI 
 

PETRUS OCH PAULUS 
 Högtid 
 

Mässan på dagen 
 
Första läsningen Apg 12:1–11 
 
Vid den tiden ingrep kung Herodes hårdhänt mot en del av medlemmarna i 
församlingen. Han lät halshugga Jakob, Johannes bror, och när han såg att judarna 
gillade detta, fortsatte han och lät också gripa Petrus; det hände under det osyrade 
brödets högtid. Efter arresteringen satte han honom i fängelse, bevakad av fyra 
vaktstyrkor om vardera fyra man, för att efter påsken ställa honom inför folket. 
Petrus hölls alltså fängslad, och i församlingen bad man ivrigt till Gud för honom. 
 Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov 
mellan två soldater, bunden med två kedjor, och utanför dörren fanns vakter som 
bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde 
rummet. Ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. »Skynda dig upp«, sade han, och 
då föll kedjorna från Petrus händer. Ängeln fortsatte: »Ta på dig bältet och 
sandalerna.« Petrus lydde, och ängeln sade: »Svep om dig manteln och följ mig.« 
Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt, det som 
skedde genom ängeln, utan trodde att det var en syn. De passerade en vaktpost och 
sedan en till och kom till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för 
dem av sig själv. När de kom ut gick de gatan ner, och då försvann ängeln. Så snart 
Petrus hade sansat sig sade han: »Nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin 
ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat 
sig.« 
 
Responsoriepsalm Ps 34:2–9 (R. jfr 8) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 631. När den läses används 

följande text: 
 
R. Herrens ängel befriar dem som fruktar honom. 
 
Jag vill lova Herren alltid, 
 hans pris skall ständigt vara i min mun. 
Min själ skall berömma sig av Herren, 
 de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R. 
 
Lova med mig Herren, 
 låt oss med varandra upphöja hans namn. 



Jag sökte Herren, och han svarade mig, 
 och ur all min förskräckelse räddade han mig. R. 
 
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, 
 och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. 
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom 
 och frälste honom ur all hans nöd. R. 
 
Herrens ängel slår sitt läger 
 omkring dem som fruktar honom, 
 och han befriar dem. 
Smaka och se att Herren är god. 
 Salig den man som tar sin tillflykt till honom. R. 
 
Andra läsningen 2 Tim 4:6–8, 17–18 
 
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 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, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. 
 Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla 
hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda 
mig från allt 
ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, 
amen. 
 
Halleluja Matt 16:18 
 
V. Du är Petrus, 
och på den klippan skall jag bygga min kyrka, 
och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 
 
Evangelium Matt 16:13–19 
 
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem 
säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes 
döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, 
frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade:«Du är Messias, den 
levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen 
av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger 
dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och 
dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till 
himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på 
jorden skall vara löst i himlen.« 
 



 TISDAG DEN 30 JUNI 
 
Läsning Am 3:1–8; 4:11–12 
 
Hör följande ord, som Herren har talat mot er, ni Israels barn, ja, mot hela det släkte 
som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: Er ensamma har jag utvalt 
bland alla släkter på jorden. Därför skall jag också straffa er för alla era 
missgärningar. 
 Färdas väl två tillsammans, utan att de har blivit ense om det? Ryter ett lejon i 
skogen, om det ej har funnit något rov? Upphäver ett ungt lejon sin röst i kulan, utan 
att det har tagit ett byte? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har blivit 
utlagt för den? Springer snaran upp från marken, utom när den gör någon fångst? 
Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräcks? Eller drabbas en stad av 
något ont, utan att Herren har skickat det? 
 Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbaratsitt råd 
för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, 
Herren talar, vem skulle då inte profetera? 
 Jag lät en omstörtning drabba er, liksom när Gud omstörtade Sodom och 
Gomorra, och ni var som en brand, ryckt ur elden. Och likväl har ni inte omvänt er 
till mig, säger Herren. Därför skall jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag nu 
skall göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud. 
 
Responsoriepsalm  Ps 5:5–8 (R. 9a) 
 
R. Led mig i din rättfärdighet. 
 
Du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet, 
 den som är ond får inte bo hos dig. 
 
Du hatar alla ogärningsmän, 
 inga övermodiga består inför dina ögon. R. 
 
Du förgör dem som talar lögn, 
 de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren. R. 
 
Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd, 
 jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. R. 
 
Halleluja  Ps 130:5 
 
V. Jag väntar efter Herren, 
och jag hoppas på hans ord. 
 
Evangelium Matt 8:23–27 
 



Vid den tiden steg Jesus i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så 
stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram 
och väckte honom: »Herre, hjälp oss, vi går under.« Han sade: »Varför är ni rädda, ni 
trossvaga?« Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles 
lugnt. Folk häpnade och sade: »Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön 
lyder honom.« 
 

ONSDAG DEN 1 JULI 
 
Läsning Am 5:14–15, 21–24 
 
Sök vad gott är, och inte vad ont är, för att ni må leva. Då skall Herren, härskarornas 
Gud, vara med er, så som ni menar honom vara. Hata vad ont är, och älska vad gott 
är, och håll rätten vid makt i porten. Kanhända skall då Herren, härskarornas Gud, 
vara nådig mot Josefs kvarleva. 
 Därför, så säger Herren, härskarornas Gud, Herren: På alla torg skall 
dödsklagan ljuda, och på alla gator skall man ropa: »Ack ve! Ack ve!« Åkermännen 
skall man mana att brista ut i jämmer, och dödsklagan skall höjas av dem som är 
kunniga i sorgesång. Ja, i alla vingårdar skall dödsklagan ljuda, ty jag skall gå fram 
mitt ibland er, säger Herren. 
 Ve er som längtar efter Herrens dag! Vad vill ni med Herrens dag? Den är 
mörker och inte ljus. Då går det, som när någon flyr för ett lejon, men därvid möts av 
en björn, och när han då söker tillflykt i sitt hus, blir han biten av en orm, då han 
sätter handen mot väggen. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus, den är töcken 
utan något solsken. 
 Jag hatar era fester, jag är trött på dem, och jag finner inget behag i era 
högtidsförsamlingar. Ty om ni än offrar åt mig brännoffer, tillsammans med era 
spisoffer, så har jag dock ingen lust till dem, ej heller gitter jag se era tackoffer av 
gödda kalvar. Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter inte höra ditt 
psaltarspel. Men må rätten flöda fram som vatten, och rättfärdigheten lik en bäck 
som aldrig sinar. 
 
Responsoriepsalm  Ps 50:7–13, 16b–17 (R. 23b) 
 
R. Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning. 
 
»Hör, mitt folk, jag vill tala, 
 Israel, jag vill ställa dig till svars. 
 Jag är Gud, din Gud. R. 
 
Jag vill inte straffa dig för dina offer, 
 dina brännoffer har jag alltid inför mig. 
Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus 
 eller bockar ur dina fållor. R. 
 



Ty mina är alla skogens djur, 
 boskapen på de tusende bergen. 
Jag känner alla fåglar i skyn, 
 jag vet vad som rör sig på marken. R. 
 
Om jag hungrade, behövde jag inte säga det, 
 ty min är jorden och allt som finns på den. 
Skulle jag då äta kött från tjurar 
 eller dricka blod från bockar? R. 
 
Hur kan du tala om mina stadgar 
 och föra mitt förbund på tungan, 
du som hatar tuktan 
 och vänder ryggen åt mina ord?« R. 
 
Halleluja  Jak 1:18 
 
V. Fadern har fött oss till liv genom sanningens ord, 
till att bli den första skörd han får från dem han har skapat. 
 
Evangelium Matt 8:28–34 
 
Vid den tiden då Jesus kom över till Gadaras område, kom två besatta emot honom 
från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. Och de 
ropade: »Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss 
i förtid?« Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. Demonerna bad 
honom: »Om du driver ut oss, skicka då över oss till svinhjorden.« Han svarade: »Ge 
er i väg!« Då for demonerna ut ur männen och över till svinen, och hela hjorden 
rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. Herdarna sprang därifrån, och 
när de kom tillbaka till staden berättade de allt, också om de besatta. Hela staden 
gick då ut för att möta Jesus, och när de såg honom, bad de honom att lämna deras 
område. 
 
 TORSDAG DEN 2 JULI 
 
Läsning Am 7:10–17 
 
Amasja, prästen i Betel, sände till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: »Amos förehar 
en sammansvärjning mot dig, mitt i Israels hus. Landet kan inte härda ut med allt 
hans ordande. Ty så har Amos sagt: ’Jerobeam skall dö för svärd, och Israel skall 
föras bort i fångenskap ur sitt land.’« 
 Amasja sade till Amos: »Du siare, gå din väg och sök din tillflykt i Judas land. 
Där må du äta ditt bröd, och där må du profetera. Men i Betel får du inte längre 
profetera, ty det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel.« 



 Då svarade Amos och sade till Amasja: »Jag är varken en profet eller en 
profetlärjunge, jag är en boskapsherde, som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog 
mig från hjorden. Herren sade till mig: ’Gå och profetera för mitt folk Israel.’ Så hör 
nu Herrens ord. Du säger: ’Profetera inte mot Israel och predika inte mot Isaks hus.’ 
Därför säger Herren så: Din hustru skall bli en sköka i staden, dina söner och döttrar 
skall falla för svärd, ditt land skall bli utskiftat med mätsnöre, själv skall du dö i ett 
orent land, och Israel skall föras bort i fångenskap ur sitt land.« 
 
Responsoriepsalm  Ps 19:8–11 (R. 10b) 
 
R. Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 
 
Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, 
 Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R. 
 
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, 
 Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R. 
 
Herrens fruktan är ren och består för evigt, 
 Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R. 
 
De är dyrbarare än guld, än fint guld i mängd, 
 de är sötare än honung, än renaste honung. R. 
 
Halleluja  Jfr 2 Kor 5:19 
 
V. Gud var i Kristus 
och försonade hela världen med sig själv, 
och han har anförtrott oss försoningens ord. 
 
Evangelium Matt 9:1–8 
 
Vid den tiden steg Jesus i en båt och for över sjön till staden där han bodde. Där kom 
de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro, sade han till 
den lame: »Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.« Några skriftlärda sade 
då för sig själva: »Han hädar ju.« Jesus såg vad de tänkte och sade: »Varför bär ni 
onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna eller att 
säga: Stig upp och gå? Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på 
jorden att förlåta synder« — och nu talade han till den lame — »stig upp, ta din bår 
och gå hem.« Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps de av 
fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna. 
 
 FREDAG DEN 3 JULI 
 

TOMAS, APOSTEL 



 
Fest 

 
Läsning Ef 2:19–22 
 
Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de 
heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna 
och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls 
hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom 
fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. 
 
Responsoriepsalm Ps 117 (R. Mark 16:15) 
 
R. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet. 
 
Lova Herren, alla hedningar, 
 prisa honom, alla folk. R. 
 
Ty hans nåd är väldig över oss, 
 och Herrens sanning varar i evighet. R. 
 
Halleluja Joh 20:29 
 
V. Saliga de som inte har sett 
men ändå tror, säger Herren. 
 
Evangelium Joh 20:24–29 
 
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De 
andra lärjungarna sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag 
inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i 
hans sida, tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och 
Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland 
dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: »Räck hit ditt finger, här 
är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då 
svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till honom: »Du tror därför att 
du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.« 
 
 LÖRDAG DEN 4 JULI 
 
Läsning Am 9:11–15 
 
På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda, säger Herren. Jag skall mura 
igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna 



dagar, så att de får ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar 
som har uppkallats efter mitt namn, säger Herren, han som skall göra detta. 
 Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i 
spåren, och druvtramparen såningsmannen, då bergen skall drypa av druvsaft och 
alla höjder skall smälta ner. 
Då skall jag åter upprätta mitt folk Israel. När de bygger upp sina ödelagda städer, 
skall de också få bo i dem, när de planterar vingårdar, skall de också få dricka vin 
från dem, när de anlägger trädgårdar, skall de också få äta deras frukt. 
 Jag skall då plantera dem i deras eget land, och de skall inte mer ryckas upp 
ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud. 
 
Responsoriepsalm  Ps 85:9, 11–14 (R. 9b) 
 
R. Herren talar frid till sitt folk. 
 
Jag vill höra Guds ord, 
 ty Herren talar frid till sitt folk 
och till sina fromma, 
 må de då inte vända åter till dårskap. R. 
 
Godhet och trofasthet skall mötas där, 
 rättfärdighet och frid skall kyssas, 
trofasthet skall växa upp ur jorden 
 och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R. 
 
Herren skall ge oss goda gåvor, 
 och vårt land skall ge sin gröda. 
Rättfärdighet skall gå framför honom, 
 frälsning skall följa i hans spår. R. 
 
Halleluja  Joh 10:27 
 
V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren. 
Jag känner dem, och de följer mig. 
 
Evangelium Matt 9:14–17 
 
Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte 
dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl 
bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en 
tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en bit 
okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget, och 
det blir en värre reva. Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs 
säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya 
säckar, då har man kvar både vin och säckar.« 



 
FJORTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 5 JULI 

 
Första läsningen Sak 9:9–10 
 
Så säger Herren: 
Ropa ut din glädje, dotter Sion, 
jubla, dotter Jerusalem! 
Se, din konung kommer till dig. 
Rättfärdig är han, seger är honom given. 
I ringhet kommer han, ridande på en åsna, 
på en ung åsnehingst. 
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, 
alla hästar i Jerusalem. 
Krigets vapen skall förintas. 
Han skall förkunna fred för folken, 
och hans välde skall nå från hav till hav, 
från floden till världens ände. 
 
Responsoriepsalm  Ps 145:1–2, 8–11, 13b–14 (R. jfr 1) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 691. När den läses används 

följande text: 
 
R. Jag vill prisa ditt namn, Herre, min konung och min Gud. 
 
Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, 
 nu och för evigt prisar jag ditt namn. 
Dag efter dag vill jag prisa dig, 
 nu och för evigt sjunga ditt lov. R. 
 
Nådig och barmhärtig är Herren, 
 sen till vrede och rik på kärlek. 
Herren är god mot alla, 
 barmhärtig mot allt han har skapat. R. 
 
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, 
 dina trogna skall lovsjunga dig. 
De skall tala om ditt rikes ära 
 och förkunna din väldiga kraft. R. 
 
Gud håller sina löften, 
 kärleksfull i allt han gör. 
Herren stöder dem som vacklar, 
 han rätar krökta ryggar. R. 



 
Andra läsningen Rom 8:9, 11–13 
 
Ni är inte kvar i er köttsliga natur utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men 
den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om anden från honom som har 
uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de 
döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. 
 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot köttet, inte att leva efter vår 
köttsliga natur. Om ni lever på det sättet kommer ni att dö, men om ni med ande 
dödar kroppens gärningar skall ni leva. 
 
Halleluja Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter 
för dem som är som barn. 
 
Evangelium Matt 11:25–30 
 
Vid den tiden sade Jesus: »Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du 
har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, 
fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner 
Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill 
uppenbara honom för. 
 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er 
mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er 
själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.« 
 


