
 TRETTIOFÖRSTA VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 2 NOVEMBER 
 

ALLA SJÄLARS DAG 
 
Första läsningen Klag 3:17–26 
 
Du förkastade min själ och tog bort min frid, 
jag visste ej mer vad lycka var. 
Jag sade: »Det är ute med min livskraft 
och med mitt hopp till Herren.« 
Tänk på mitt elände och min husvillhet, 
på malörten och giftet! 
Ständigt tänker min själ på det 
och är bedrövad i mig. 
Men detta vill jag tänka på, och därför skall jag hoppas: 
Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, 
ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 
Den är var morgon ny, 
ja, stor är din trofasthet. 
Herren är min del, det säger min själ mig. 
Därför vill jag hoppas på honom. 
Herren är god mot dem som väntar på honom, 
mot den själ som söker honom. 
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. 
 
Responsoriepsalm Ps 23 (R. 1) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 621. När den läses används 
följande text: 
 
R. Herren är min herde, mig skall intet fattas. 
 
[Herren är min herde, 
 mig skall intet fattas.] 
Han låter mig vila på gröna ängar, 
 han för mig till vatten där jag finner ro, 
han vederkvicker min själ, 
 han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. R. 
 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, 
 fruktar jag intet ont, 
ty du är med mig, 
 din käpp och stav, de tröstar mig. R. 



 
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, 
 du smörjer mitt huvud med olja 
 och låter min bägare flöda över. 
Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, 
 och jag skall åter få bo i Herrens hus, 
 till evig tid. R. 
 
Andra läsningen Rom 8:14–23 
 
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till 
slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att 
vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi 
är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi 
medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. 
  Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet 
som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall 
uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på 
grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall 
befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de 
förhärligas. 
 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, 
som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall 
göra oss till söner och befria vår kropp. 
 
Halleluja Joh 6:40 
 
V. Alla som ser Sonen och tror på honom 
skall ha evigt liv, säger Herren. 
 
Evangelium Joh 6:37–40 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, 
och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från 
himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. 
Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av 
dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min 
faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall 
låta dem uppstå på den sista dagen.« 
 
 TISDAG DEN 3 NOVEMBER 
 
Läsning  Fil 2:5–11 
 



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. 
 
Responsoriepsalm  Ps 22:26b–30a, 31–32 (R. 26a) 
 
R. Genom dig skall min lovsång ljuda i den stora församlingen. 
 
Mina löften får jag infria inför dem som fruktar Herren. 
 De ödmjuka skall äta och bli mätta, 
de som söker Herren skall få lova honom, 
 ja, era hjärtan skall leva för evigt. R. 
 
Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort 
 och omvända sig till honom, 
 alla folk och stammar skall tillbe inför dig. 
Ty väldet är Herrens, 
 och han råder över folken. 
 Alla härskare på jorden skall böja knä inför honom. R. 
 
Jag skall leva inför honom, 
 och mina ättlingar skall tjäna honom. 
De skall berätta för kommande släktled om Herren 
 och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, 
 de skall vittna om vad Herren har gjort. R. 
 
Halleluja Matt 11:28 
 
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila, säger Herren. 
 
Evangelium Luk 14:15–24 
 
Vid den tiden då Jesus var bjuden på måltid, sade en av gästerna till honom: »Salig 
den som får vara med om måltiden i Guds rike.« Jesus svarade: »En man skulle ha en 
fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja, skickade han sin tjänare att säga 
till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att 
komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, 
förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste 
ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just 



gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta, greps 
hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta 
hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag 
har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: 
’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. 
Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min 
fest.’« 
 
 ONSDAG DEN 4 NOVEMBER 
 
Läsning  Fil 2:12–18 
 
Mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er 
frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. 
Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans 
syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds 
fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, 
när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte 
varit förgäves, min möda inte förspilld. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag 
bär fram er tro som ett offer till Gud, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt 
skall ni vara glada och glädjas med mig. 
 
Responsoriepsalm Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a) 
 
R. Herren är mitt ljus och min frälsning. 
 
Herren är mitt ljus och min frälsning, 
 för vem skulle jag frukta? 
Herren är mitt livs värn, 
 för vem skulle jag rädas? R 
 
Ett har jag begärt av Herren, 
 därefter traktar jag: 
att få bo i Herrens hus så länge jag lever, 
 för att skåda Herrens ljuvlighet 
 och söka svar i hans tempel. R 
 
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda 
 i de levandes land. 
Hoppas på Herren, 
 var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, 
 ja, hoppas på Herren. R 
 
Halleluja 1 Pet 4:14 
 



V. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, 
ty Guds ande, vilar över er. 
 
Evangelium Luk 14:25–33 
 
Stora skaror gick tillsammans med Jesus, och han vände sig om och sade till dem: 
»Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina 
barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som 
inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill 
bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om 
han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt 
grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, 
han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut 
i fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio 
tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen? Kan han inte det, skickar 
han sändebud för att be om fred medan den andre ännu är långt borta. Så är det 
alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.« 
 
 TORSDAG DEN 5 NOVEMBER 
 
Läsning  Fil 3:3–8a 
 
Omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus 
och inte förlitar oss på något yttre, fast jag för min del kunde ha rätt att göra det 
också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu 
mer, jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins 
stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, i trosiver en kyrkans förföljare, 
i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. 
 Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att 
räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det 
som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. 
 
Responsoriepsalm  Ps 105:2–7 (R. 3b) 
 
R. Må de som söker Herren glädja sig av hjärtat 
eller: Halleluja. 
 
Sjung och spela till Herrens ära, 
 förkunna alla hans under. 
Var stolta över hans heliga namn, 
 må de som söker Herren glädja sig av hjärtat. R. 
 
Fråga efter Herren och hans makt, 
 sök hans ansikte ständigt. 
Tänk på de underbara gärningar han gjort, 



 på hans under och hans domar. R. 
 
Ni Abrahams, hans tjänares, ätt, 
 ni Jakobs barn, det folk som han har utvalt. 
Han är Herren, vår Gud. 
 Över hela jorden går hans domar. R. 
 
Halleluja  Matt 11:28 
 
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila, säger Herren. 
 
Evangelium Luk 15:1–10 
 
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och 
de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter 
med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och 
tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter 
det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det, blir han glad och lägger 
det över axlarna. Och när han kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger 
er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder 
sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig. 
 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon 
då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när 
hon har hittat det, samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med 
mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder 
sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.« 
 
 FREDAG DEN 6 NOVEMBER 
 
Läsning  Fil 3:17 – 4:1 
 
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har 
gett er. Många — jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar — är fiender till 
Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de 
genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är himlen, och 
därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall 
förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin 
härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. 
 Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni 
som är min glädje och min segerkrans. 
 
Responsoriepsalm  Ps 122:1–5 (R. 1) 
 



R. Med glädje får vi komma till Herrens hus. 
 
Vilken glädje, när man sade till mig: 
 »Vi skall gå till Herrens hus.« 
 Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R. 
 
Jerusalem, du mäktiga stad, 
 där hus sluter sig väl till hus, 
dit stammarna drar upp, Herrens stammar, 
 enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. 
Där står konungens tron, 
 där tronar han som är av Davids hus. R. 
 
Halleluja  1 Joh 2:5 
 
V. Hos den som bevarar Guds ord 
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. 
 
Evangelium Luk 16:1–8 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det var en rik man som hade en 
förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen 
kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina 
räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag 
göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte,och tigga skäms jag för. Jo, 
jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus, när jag mister min tjänst.’ 
Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade 
den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade 
han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han 
näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade 
han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’« 
 Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. 
»Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor 
gör.« 
 
 LÖRDAG DEN 7 NOVEMBER 
 
Läsning  Fil 4:10–19 
 
Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat 
skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har 
lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt 
och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att 
hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger 
mig kraft. Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni filipper 



vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er 
församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok 
över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er 
mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare 
vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag skall ha, och mer än det. Jag har fullt 
upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig — en 
rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud skall med sin härliga 
rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. 
 
Responsoriepsalm  Ps 112:1–2, 5–6, 8a, 9 (R. 1a) 
 
R. Salig den som fruktar Herren 
eller: Halleluja. 
 
Salig den man som fruktar Herren 
 och har sin stora lust i hans bud. 
Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, 
 de trognas släkte skall välsignas. R. 
 
Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån 
 och handlar rättfärdigt i allt vad han gör. 
Han skall aldrig i evighet vackla, 
 den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R. 
 
Hans hjärta är fast och behöver inte frukta. 
 Han strör ut, han ger åt de fattiga, 
hans rättfärdighet består för evigt, 
 hans horn skall bli upphöjt med ära. R. 
 
Halleluja  Jfr 2 Kor 8:9 
 
V. Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull, 
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. 
 
Evangelium Luk 16:9–15 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Använd den ohederliga mammon till att 
skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i 
sticket. 
 Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i 
smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga 
mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har 
varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ger er det som skall tillhöra er? 



 Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och 
älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan 
inte tjäna både Gud och mammon.« 
 Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. 
Då sade han till dem: »Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud 
känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds ögon.« 
 

TRETTIOANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 8 NOVEMBER 
 
Första läsningen Vish 6:12–16 
 
Strålande och oförgänglig är visheten. 
Hon är lätt att se för dem som älskar henne, 
man finner henne om man bara vill söka. 
Längtar man efter henne, ger hon sig först till känna. 
Den som söker henne om morgonen får kort väg, 
ty han finner henne sittande vid husets port. 
Att ha henne i tankarna är den högsta klokhet, 
och den som ligger vaken för hennes skull 
är snart utan bekymmer. 
Hon går själv omkring och söker upp 
dem som är henne värdiga. 
Vänligt visar hon sig för dem var de än går, 
hon möter dem närhelst de tänker på henne. 
 
Responsoriepsalm  Ps 63:2–8 (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. 



 
Jag minns dig när jag gått till vila, 
 jag tänker på dig i nattens timmar, 
ty du kom till min hjälp, 
 i dina vingars skugga jublar jag. R. 
 
Andra läsningen 1 Thess 4:13–18 
 
Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja 
som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi 
tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. 
Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren 
kommer skall inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och 
hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är 
döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland 
molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid 
vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. 
 
eller (kortare läsning): 
 
Andra läsningen 1 Thess 4:13–14 
 
Vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja 
som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi 
tror, då skall Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. 
 
Halleluja Jfr Matt 24:42a, 44 
 
V. Håll er vakna, 
ty ni vet inte när Människosonen kommer. 
 
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.« 
 


