TJUGOFÖRSTA VECKAN »UNDER ÅRET«
MÅNDAG DEN 24 AUGUSTI
BARTOLOMAIOS, APOSTEL
Fest
Läsning

Upp 21:9b–14

En ängel talade till mig och sade: »Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.«
Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga
staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den
lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och
hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där,
namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre
portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod
tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Responsoriepsalm

Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12)

R. Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet.
Alla dina verk, Herre, skall tacka dig,
och dina fromma skall lova dig.
De skall tala om ditt rikes ära,
och din makt skall de förkunna. R.
Så skall de kungöra för människors barn
dina väldiga gärningar
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla evigheter,
och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R.
Herren är rättfärdig i alla sina vägar
och nådig i alla sina verk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom,
alla dem som uppriktigt åkallar honom. R.
Halleluja

Joh 1:49b

V. Rabbi, du är Guds Son,
du är Israels konung.
Evangelium

Joh 1:45–51

Vid den tiden träffade Filippos Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom
som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.«
Natanael sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ
med och se!« Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann
israelit, en som är utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus
svarade: »Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael
svarade: »Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom:
»Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få
se.« Och han sade: »Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds
änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.«
TISDAG DEN 25 AUGUSTI
Läsning

2 Thess 2:1–3a, 14–17

När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er,
bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till
Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är
här. Låt inte lura er på något vis.
Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår
herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har
fört vidare till er, muntligen eller i brev. Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud vår
fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra
och styrka er till allt gott i gärning och ord.
Responsoriepsalm

Ps 96:10–13 (R. 13ab)

R. Herren kommer för att döma jorden.
Säg bland hedningarna: »Herren är nu konung!
Därför står jordkretsen orubbligt fast,
med rättvisa dömer han folken.« R.
Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
havet brusa med allt vad det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig,
alla träd i skogen jubla inför Herren, ty han kommer,
ty han kommer för att döma jorden. R.
Han skall döma jordens krets med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet. R.
Halleluja
V. Guds ord är levande och verksamt,

Heb 4:12

och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Evangelium

Matt 23:23–26

Vid den tiden sade Jesus: »Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde
av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa,
barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni
blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och
skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé,
gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren.«
ONSDAG DEN 26 AUGUSTI
Läsning

2 Thess 3:6–10, 16–18

Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan
ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. Ni vet ju själva på vilket sätt
ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er och åt aldrig av andras bröd
utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte
ligga någon av er till last. Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge
er ett föredöme att följa. När vi kom till er, gav vi er som föreskrift: den som inte vill
arbeta får inte heller äta.
Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren
är med er alla.
Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. På det tecknet känns
alla mina brev igen, så skriver jag. Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.
Responsoriepsalm

Ps 128:1–2, 4–5 (R. jfr 1a)

R. Salig den som fruktar Herren.
Salig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Av dina händers arbete får du njuta frukten.
Salig är du, det skall gå dig väl! R.
Så välsignas den man som fruktar Herren.
Herren välsigne dig från Sion.
Må du få se Jerusalems välgång i alla dina dagar. R.
Halleluja
V. Hos den som bevarar Guds ord
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.

1 Joh 2:5

Evangelium

Matt 23:27–32

Vid den tiden sade Jesus: »Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som
vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben
och annat orent. På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna,
medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över
profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: Om vi hade levt på våra
fäders tid, skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar
ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder, tills
måttet är rågat.«
TORSDAG DEN 27 AUGUSTI
Läsning

1 Kor 1:1–9

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder
Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus
och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår
herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud vår fader och
herren Jesus Kristus.
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus.
Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty
vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i
era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han
skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu
Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus
Kristus, vår herre.
Responsoriepsalm
R. Jag vill prisa Herrens namn för evigt.
Jag vill dagligen lova dig
och prisa ditt namn alltid och i evighet.
Stor och högtlovad är Herren,
outrannsaklig är hans storhet. R.
Släkte efter släkte skall prisa dina verk,
de skall förkunna dina väldiga gärningar.
De skall tala om ditt majestät, din härliga glans,
och dina underfulla verk skall jag begrunda. R.

Ps 145:2–7 (R. jfr 1b)

De skall vittna om din makt, om dina fruktansvärda gärningar,
och dina storverk skall jag förkunna.
De skall utbreda ryktet om din stora godhet
och jubla över din rättfärdighet. R.
Halleluja

Jfr Matt 24:42a, 44

V. Håll er vakna, ni vet inte när Människosonen kommer.
Evangelium

Matt 24:42–51

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Håll er vakna, ty ni vet inte vilken dag er
herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten
tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset.
Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer
Människosonen.
Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts att ha uppsikt över
tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer och
finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt
han äger. Men om det är en dålig tjänare, en som tänker: Min herre dröjer, och så
börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, då skall hans herre
komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och
hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där skall man gråta och
skära tänder.«
FREDAG DEN 28 AUGUSTI
Läsning

1 Kor 1:17–25

Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte med
en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord.
Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som
räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet: Jag skall göra de visas vishet om intet, och
de förståndigas förstånd skall jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna
världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty
eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten,
beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär
tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en
stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som
greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än
människorna och Guds svaghet starkare än människorna.
Responsoriepsalm

Ps 33:1–2, 4–5, 10ab, 11 (R. 5b)

R. Jorden är full av Herrens nåd.
Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.
Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.
Herren gjorde hedningarnas råd om intet,
han lät folkens planer komma på skam.
Men Herrens råd består för evigt,
hans planer från släkte till släkte. R.
Halleluja

Luk 21:36

V. Håll er vakna och bed
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.
Evangelium

Matt 25:1–13

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.«
LÖRDAG DEN 29 AUGUSTI
JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM
Minnesdag

Läsning

Jer 1:17–19

Herrens ord kom till mig, han sade: »Så omgjorda nu du dina höfter, och stå upp och
tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta
vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig i dag till en fast
stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot
dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att de inte skall bli dig
övermäktiga, om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill
hjälpa dig.«
Responsoriepsalm

Ps 71:1–4a, 5–6b, 15ab, 17 (R. 15)

R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet.
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
låt mig aldrig komma på skam.
Rädda och befria mig i din rättfärdighet,
hör min bön och hjälp mig. R.
Var mig en klippa där jag får bo
och dit jag alltid kan fly,
ty du har lovat mig din hjälp,
du är mitt bergfäste och min borg.
Min Gud, befria mig ur den gudlöses våld. R.
Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,
min tillförsikt alltifrån min ungdom.
Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,
du har förlöst mig ur min moders liv. R.
Min mun skall förkunna din rättfärdighet,
hela dagen din godhet.
Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,
och än i dag förkunnar jag dina under. R.
Halleluja

Matt 5:10

V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem hör himmelriket till.
Evangelium

Mark 6:17–29

Vid den tiden hade Herodes låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse.
Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig

med, och Johannes hade sagt till Herodes: »Det är inte tillåtet för dig att leva ihop
med din brors hustru.« Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda
honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var
en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom
kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes
tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina
stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och
dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: »Be
mig om vad du vill, och du skall få det.« Och han lovade och svor: »Vad du än ber
mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.« Då gick hon ut och frågade
sin mor: »Vad skall jag be om?« Hon svarade: »Johannes döparens huvud.« Flickan
skyndade in till kungen och bad honom: »Jag vill att du genast ger mig Johannes
döparens huvud på ett fat.« Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas
skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att
hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom
sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin
mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det, kom de dit och hämtade hans
döda kropp och lade den i en grav.
TJUGOANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 30 AUGUSTI
Första läsningen

Jer 20:7–9

Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas.
Du blev mig för stark, du fick övertaget.
Jag har blivit till ständigt åtlöje,
alla gör narr av mig.
Ty varje gång jag talar måste jag ropa,
måste jag skrika: »Våld och förtryck!«
Ja, mig har Herrens ord
vållat ständigt spott och spe.
Men tänker jag: »Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn«,
då blir det i mitt bröst som brann där en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte.
Responsoriepsalm

Ps 63:2–6, 8–9 (R. jfr 2b)

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 643. När den läses används
följande text:
R. Min själ törstar efter dig, Gud, min Gud.

Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land. R.
Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig. R.
Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga. R.
Ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd. R.
Andra läsningen

Rom 12:1–2

Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande
och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er
inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att
ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är
fullkomligt.
Halleluja

Jfr Ef 1:17–18

V. Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,
så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.
Evangelium

Matt 16:21–27

Vid den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till
Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda
och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och
började förebrå honom och sade: »Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall
aldrig hända dig.« Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: »Håll dig på din
plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.«
Sedan sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår, måste han
förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall
mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper
det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad

skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet
med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.«

