
ÅTTONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 24 MAJ 
 

DEN SALIGA JUNFRUN MARIA, KYRKANS MODER 
Minnesdag 

 
Läsning  1 Mos 3:9–15, 20 
 
När Adam hade ätit av frukten från trädet, ropade Herren Gud på honom. Han 
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. 
 
eller:  
 
Läsning  Apg 1:12–14 
 
När Jesus hade blivit upptagen till himlen, återvände apostlarna till Jerusalem från det 
berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och 
när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, 
Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, 
Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, 
tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. 
 
 
Responsoriepsalm  Ps 87:1–2, 3, 5, 6–7 (R. v. 3) 
 
R. Ärofulla ting har sagts om dig, du Guds stad. 
 
Han älskar Sion, som han har grundat på heliga berg, 

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

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

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

 
När Herren tecknar upp folken, 



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

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

 
Halleluja 
 
V. O du saliga Jungfru, som födde Herren! 
O du heliga Kyrkans moder, 
som med din bön låter hans Andes låga brinna i oss! 
 
Evangelium  Joh 19:25–34 
 
Vid den tiden stod vid Jesu kors hans mor och hennes syster, Maria som var gift med 
Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den 
lärjunge som han älskade sade han till sin mor: ”Kvinna, där är din son.” Sedan sade 
han till lärjungen: ”Där är din mor.” Från den stunden hade hon sitt hem hos 
lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle 
uppfyllas sade han: ”Jag är törstig.” Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De 
satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till 
hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han 
böjde ner huvudet och 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. 
 
 TISDAG DEN 25 MAJ 
 
Läsning Syr 35:1–15 
 
Att hålla lagen är ett rikligt offer; 
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden. 
Att löna gott med gott är att frambära matoffer, 
och välgörenhet är detsamma som tackoffer. 
Herrens nåd får den som undviker det onda, 
 
försoning vinner den som skyr orättfärdighet. 
Träd inte fram tomhänt inför Herren; 
alla dessa gåvor påbjuds av lagen. 
Den rättfärdiges offer pryder altaret, 
dess vällukt når fram till den Högste. 
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot, 
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt. 
Var frikostig när du ger till Herrens ära, 



snåla inte med de förstlingsoffer du skänker. 
Bär fram gåvor med glatt ansikte, 
och överlämna med glädje det heliga tiondet. 
Ge åt den Högste så som han gett åt dig, 
var frikostig så långt dina tillgångar räcker. 
Ty Herren är den som återgäldar; 
han skall återgälda dig sjufalt. 
Kom inte med mutor, dem tar han inte emot, 
lita inte på orättfärdiga offer. 
Ty Herren är den som dömer, 
inför honom finns ingen mänsklig storhet. 
 
Responsoriepsalm  Ps 50:5–8, 14, 23 (R. 23b) 
 
R. Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning. 
 
»Samla inför mig mina fromma, 
 som sluter förbund med mig vid offer.« 
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig, 
 att Gud är den som skipar rätt. R. 
 
»Hör, mitt folk, jag vill tala, 
 Israel, jag vill ställa dig till svars. 
Jag är Gud, din Gud. 
 Jag vill inte straffa dig för dina offer, 
 dina brännoffer har jag alltid inför mig. R. 
 
Offra lovets offer åt Gud, 
 och infria dina löften till den Högste. 
Den som offrar lovets offer, han ärar mig, 
 och den som ger akt på sin väg, 
 honom skall jag låta se min frälsning.« R. 
 
Halleluja   Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter 
för dem som är som barn. 
 
Evangelium Mark 10:28–31 
 
Vid den tiden sade Petrus till Jesus: »Vi har lämnat allt och följt dig.« Jesus svarade: 
»Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller 
bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. 
Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar 



mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är 
sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.« 
 

ONSDAG DEN 26 MAJ 
 
Läsning Syr 36:1–2, 5–6, 13–19 
 
Förbarma dig över oss, du härskare som är allas Gud, 
hjälp oss, slå alla hednafolk med skräck för dig! 
Må de få erfara detta, liksom vi har gjort: 
det finns ingen annan gud än du, Herre. 
Gör nya tecken, låt åter under hända, 
vinn ära åt din hand, åt din starka arm! 
Samla alla Jakobs stammar, 
ge dem på nytt deras urgamla arvslott. 
Förbarma dig, Herre, över det folk som fått ditt namn, 
över Israel, som du har liknat vid en förstfödd son! 
Var barmhärtig mot din tempelstad, 
mot Jerusalem, den plats där du valt att bo. 
Låt Sion genljuda av dina gärningars lov 
och ditt tempel fyllas av din härlighet. 
Träd fram som vittne för dem du skapade i begynnelsen, 
och uppfyll de profetior som uttalats i ditt namn. 
Ge lön åt dem som tåligt väntar på dig, 
och visa att dina profeter var trovärdiga. 
Lyssna, Herre, till dina tjänares bön, 
så att Arons välsignelse av ditt folk går i uppfyllelse! 
Då skall alla som bor på jorden se 
att du är Herren, den evige Guden. 
 
Responsoriepsalm  Ps 79:8, 9, 11, 13 (R. jfr Syr 36:1) 
 
R. Herre, förbarma dig över oss. 
 
Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss, 
 skynda oss till mötes i din barmhärtighet, 
 ty vi är djupt förnedrade. R. 
 
Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull, 
 rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull. R. 
 
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte, 
 låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv. R. 
Men vi, som är ditt folk och får i din hjord, 
 vi vill tacka dig i evighet, 
 vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte. R. 



 
Halleluja Jfr Mark 10:45 
 
V. Människosonen har kommit för att tjäna 
och ge sitt liv till lösen för många. 
 
Evangelium Mark 10:32–45 
 
Vid den tiden var Jesus och hans lärjungarna på väg upp mot Jerusalem, och Jesus 
gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då 
samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom: »Vi 
går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de 
skriftlärda, och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, 
som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, 
och efter tre dagar skall han uppstå.« 
 Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sade: 
»Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade 
han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och 
den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den 
bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, 
det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop 
som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig 
kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta, blev de 
förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de 
som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över 
folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras 
tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. 
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till 
lösen för många.« 
 
 TORSDAG DEN 27 MAJ 
 

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN 
Fest 

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

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, 
säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. 
Jagskall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva 
undervisa varandra och säga: ’Lär känna Herren’, ty de skall alla känna mig, från den 



minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras 
synd skall jag inte längre minnas.” 
 
Eller: 
 
Läsning  Heb 10:11–18 
 
Bröder. Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, 
som ändå aldrig kan avlägsna några synder. Men Jesus frambar ett enda syndoffer 
för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans 
fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med ett enda offer har han för 
all framtid fullkomnat dem som blir helgade. 

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

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

som en pall under dina fötter.” R. 
 

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

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

 
Halleluja  Heb 5:8–9 
 
V. Fast han var Son, lärde han sig lyda genom att lida, 
och när han hade fullkomnats 
blev han för alla som lyder honom 
den som bringar evig frälsning. 
 
Evangelium  Mark 14:22–25 
 
Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, medan Jesus 
och hans lärjungar åt, tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och 
sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare, tackadeGud och gav åt 
dem, och de drack alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som 



blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer skall jagdricka av det vinstocken ger 
förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” 
 
 FREDAG DEN 28 MAJ 
 
Läsning Syr 44:1, 9–13 
 
Nu vill jag lovsjunga ärorika män, 
våra fäder och vårt ursprung. 
De andra har blivit glömda och är borta, 
som om de aldrig hade funnits, 
de är som om de aldrig varit — 
de själva liksom också deras barn. 
Men dessa var män som fått del av Guds nåd 
och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda. 
Hos deras ättlingar blir nåden kvar, 
deras efterkommande är ett gott arv. 
Tack vare förbunden består deras ättlingar, 
att barnen får leva är deras förtjänst. 
För all framtid skall deras ättlingar fortleva, 
och deras ära kommer aldrig att förblekna. 
 
Responsoriepsalm  Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a) 
 
R. Herren har behag till sitt folk. 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, 
 hans lov i de trognas församling. 
Israel skall glädjas över sin skapare, 
 Sions barn jubla över sin konung.  R. 
 
De skall lova hans namn under dans, 
 lovsjunga honom till puka och harpa. 
Herren har behag till sitt folk, 
 han kröner de kuvade med seger.  R. 
 
De trogna gläds och ger honom ära, 
 de jublar på sina läger. 
Guds lov är i deras mun. 
 Till härlighet blir det för alla hans trogna.  R. 
 
Halleluja   Jfr Joh 15:16 
 
V. Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt, 
frukt som består, säger Herren. 
 



Evangelium Mark 11:11–26 
 
När Jesus hade blivit hyllad av folket kom han in i Jerusalem och gick till templet. 
Och när han hade sett på allt, vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom 
det redan var sent. 
 När de gick från Betania nästa dag, blev han hungrig. Då fick han på 
långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det 
fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det 
var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet: »Aldrig någonsin skall någon äta 
frukt från dig!« Och lärjungarna hörde det. 
 De kom till Jerusalem, och han gick till templet. Där drev han ut dem 
som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och 
stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över 
tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: »Står det inte skrivet: Mitt hus skall 
kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.« Detta 
hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur 
vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans 
undervisning. När det blev sent lämnade de staden. 
 Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat 
ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: »Rabbi, ser 
du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!« Jesus sade till dem: »Ni skall tro på 
Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: Upp och kasta dig i havet! och inte 
tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå som han säger, då blir det så. Därför säger 
jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er 
och ber, skall ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då skall också er fader i 
himlen förlåta er era överträdelser.« 
 
 LÖRDAG DEN 29 MAJ 
 
Läsning Syr 51:12a-20a 
 
Jag vill tacka och prisa dig, Herre, 
och välsigna ditt namn. 
När jag ännu var ung, före mina resor, 
sökte jag öppet visheten i min bön. 
Framför templet stod jag då och bad om den, 
och till min sista stund är den målet för min strävan. 
Från blomningen till druvans mognad 
beredde den mig glädje. 
Jag höll mig på raka vägar, 
ända från ungdomen följde jag dess spår. 
En kort tid lyssnade jag och tog emot, 
och stor var den lärdom jag vann. 
 
Det gick mig väl tack vare visheten 
— honom som gav mig den vill jag ära — 



ty jag föresatte mig att leva efter den; 
jag strävade lidelsefullt efter det goda, 
och jag skall aldrig stå med skam. 
Jag kämpade hårt för dess skull, 
jag var alltid noga med att lyda lagen. 
Jag sträckte mina händer mot höjden 
i sorg över att jag felat mot visheten. 
Jag riktade in mitt sinne mot den, 
och tack vare min renhet fann jag den. 
 
Responsoriepsalm  Ps 19:8–11 (R. 9) 
 
R. Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat. 
 
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 Kol 3:16a, 17c 
 
V. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom 
och tacka Gud fadern genom honom. 
 
Evangelium Mark 11:27–33 
 
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar tillbaka till Jerusalem, och när han gick 
omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste 
fram till honom och frågade: »Vad har du för fullmakt att göra detta? Vem har gett 
dig den fullmakten?« Jesus svarade: »Jag har en fråga till er. Svara på den, så skall jag 
säga vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, kom det från 
himlen eller från människor? Svara mig!« De överlade med varandra: »Om vi svarar: 
Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi svara: Från 
människor?« Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen 
hade varit en profet. Därför svarade de: »Vi vet inte.« Då sade Jesus till dem: »I så fall 
säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta.« 
 
 

HELIGA TREFALDIGETS DAG DEN 30 MAJ 



 Högtid 
 
Första läsningen 5 Mos 4:32–34, 39–40 
 
Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, 
alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från 
himlavalvets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om 
någon har hört talas om något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, så 
som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller har någon annan gud ens försökt 
hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, 
med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er 
Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall du i dag inse och 
besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns 
ingen annan. Om du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl 
för dig och dina efterkommande och du får leva länge i det land som Herren, din 
Gud, vill ge dig för alltid.« 
 
Responsoriepsalm Ps 33:4–6, 9, 18–20, 22 (R. jfr 12) 
 
När psalmen sjungs så används texten i Cecilia 630. När den läses används följande 
text: 
 
R. Lyckligt det folk som Herren valt till sin egendom! 
 
Herrens ord är att lita på, 
 han handlar alltid trofast. 
Rätt och rättfärdighet älskar han, 
 Herrens kärlek fyller hela jorden. R. 
 
Genom Herrens ord blev himlen till 
 och rymdens här på hans befallning. 
Han talade och allt blev till, 
 han befallde och det skedde. R. 
 
Herren vakar över dem som fruktar honom, 
 över dem som hoppas på hans nåd, 
han räddar dem från döden 
 och håller dem vid liv i hungertid. R. 
 
Vi sätter vårt hopp till Herren, 
 han är vår hjälp och vår sköld. 
Herre, låt din nåd vila över oss, 
 ty vi hoppas på dig. R. 
 
Andra läsningen Rom 8:14–17 
 



Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till 
slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att 
vi kan ropa:«Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi 
är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi 
medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. 
 
Halleluja Jfr Upp 1:8 
 
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 
som var och som är och som skall komma. 
 
Evangelium Matt 28:16–20 
 
Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade 
befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men 
några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts 
allmakt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i 
Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.« 
 


