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Söndagens böner: Cecilia sida 1189 

Psalmer 

Ingång …….…. 312 

Kyrie ....…….… 535 

Resp………..…. 615/ 4 

Halleluja …….. 677/2 

Offert.  ……….. 219 (1-3) 

Sanctus ……….  517 

Angus Dei ……. 518 

Efter kom…….. 165 

Utgång  ….……. 202 (1-5) 

KANALEN 



VERBUM DOMINI 

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN 

FÖRSTA LÄSNINGEN 

Apg 2:14a, 22–33  

Petrus tog till orda och talade till dem 

som var i Jerusalem: »Israeliter, lyssna 

på mina ord: Jesus från Nasaret, en man 

vars uppdrag Gud bekräftade inför er 

genom att låta honom utföra 

kraftgärningar och under och tecken 

mitt ibland er, som ni själva vet, han 

utlämnades efter Guds beslut och plan, 

och ni lät laglösa spika fast och döda 

honom. Men Gud löste honom ur 

dödens vånda och lät honom uppstå, 

eftersom det inte var möjligt att döden 

skulle få behålla honom i sitt grepp. Ty 

David säger om honom: Jag har alltid 

haft Herren för mina ögon, han står vid 

min sida för att jag inte skall vackla. 

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar 

min tunga, ja, än mer: min kropp skall 

få vila med förtröstan. Ty du skall inte 

lämna min själ i dödsriket eller låta din 

helige möta förgängelsen. Du har visat 

mig livets vägar. Du skall uppfylla mig 

med glädje när jag får se ditt ansikte. 

Mina bröder, jag kan lugnt säga till er 

att vår stamfar David är död och 

begraven, hans grav finns här än i dag. 

Nu var han ju profet och visste att Gud 

med ed hade lovat honom att sätta en 

ättling till honom på hans tron. Därför 

var det Messias uppståndelse han 

förutsade med orden: Han lämnades inte 

i dödsriket, och hans kropp mötte inte 

förgängelsen. Denne, nämligen Jesus, 

har Gud låtit uppstå, och vi kan alla 

vittna om det. Gud har upphöjt honom 

med sin högra hand, och sedan han 

enligt löftet tagit emot den helige Ande  

 

av Fadern har han nu utgjutit den, så 

som ni här ser och hör.« 
 

RESPONSORIEPSALM 
 

R. Du, o Herre, leder mig till livet. 
 

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.  

Jag säger till Herren: Min härskare,  

mitt högsta goda är du.  

Herren är min andel, min bägare.  

Du bestämmer mitt öde. R. 
  

Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,  

mitt inre förmanar mig om natten.  

Jag har alltid Herren inför mig,  

när han står vid min sida vacklar jag 

inte. R. 
  

Därför gläds mitt hjärta och jublar,  

min kropp är i trygghet,  

ty du lämnar mig inte åt dödsriket,  

du låter inte din trogne se graven R. 
 

Du visar mig vägen till liv,  

hos dig finns glädjens fullhet,  

ständig ljuvlighet i din högra hand. R. 

ANDRA LÄSNINGEN 

 1 Pet 1:17–21 

Om ni säger Fader när ni åkallar honom 

som dömer var och en efter hans 

gärningar utan hänsyn till person, lev då 

i gudsfruktan under den tid ni vistas här. 

Ni vet att det inte var med förgängliga 

ting, silver eller guld, som ni friköptes 

från det meningslösa liv som ni 

övertagit från era fäder. Nej, det var 

med blodet från ett lamm utan fel eller 

fläck, Kristi dyrbara blod. Han var 

utsedd redan före världens skapelse men 

trädde fram först nu vid tidens slut, för 



er skull som tror. Genom honom tror ni 

på Gud, som har uppväckt honom från 

de döda och förhärligat honom, så att ni 

i er tro också kan hoppas på Gud. 
 

HALLELUJA 

V. Herre Jesus, öppna skrifterna för oss;  

gör våra hjärtan brinnande när du 

talar till oss. 

EVANGELIUM 

Matt 2:13–15, 19–23  

Vid den tiden var två lärjungar på väg 

till en by som ligger en mil från 

Jerusalem och som heter Emmaus. De 

talade med varandra om allt det som 

hade hänt. Medan de gick där och 

samtalade och diskuterade, kom Jesus 

själv och slog följe med dem. Men deras 

ögon var förblindade och de kände inte 

igen honom. Han frågade: »Vad är det 

ni går här och talar med varandra om?« 

De stannade och såg sorgsna ut, och den 

ene, som hette Kleopas, svarade: »Du 

måste vara den ende som har varit i 

Jerusalem och inte vet vad som har hänt 

där under dessa dagar.« Vad har hänt?« 

frågade han. De svarade: »Detta med 

Jesus från Nasaret, han som var en 

profet, mäktig i ord och gärning inför 

Gud och hela folket. Han blev utlämnad 

av våra överstepräster och rådsherrar, 

och de fick honom dömd till döden och 

korsfäst, medan vi hoppades att han var 

den som skall befria Israel. Men till allt 

detta kommer att det är tredje dagen 

sedan det här hände, och nu har några 

kvinnor bland oss gjort oss uppskakade.  

De var vid graven tidigt i morse men 

fann inte hans kropp, och då kom de 

tillbaka och berättade att de i en syn 

hade sett änglar som sade att han lever. 

Några av de våra gick ut till graven, och 

de fann att det var så som kvinnorna 

hade sagt. Honom själv såg de inte.« Då 

sade han: »Förstår ni så lite, är ni så 

tröga till att tro på det som profeterna 

har sagt? Skulle inte Messias lida detta 

och gå in i sin härlighet?« Och med 

början hos Mose och alla profeterna 

förklarade han för dem vad som står om 

honom överallt i skrifterna. De var 

nästan framme vid byn dit de skulle, och 

han såg ut att vilja gå vidare, men de 

höll kvar honom och sade: »Stanna hos 

oss. Det börjar bli kväll och dagen är 

snart slut.« Då följde han med in och 

stannade hos dem. När han sedan låg till 

bords med dem tog han brödet, läste 

tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då 

öppnades deras ögon och de kände igen 

honom, men han försvann ur deras åsyn. 

Och de sade till varandra: »Brann inte 

våra hjärtan när han talade till oss på 

vägen och utlade skrifterna för oss?«  

De bröt genast upp och återvände till 

Jerusalem, där de fann de elva och alla 

de andra församlade, och dessa sade: 

»Herren har verkligen blivit uppväckt 

och han har visat sig för Simon.« Själva 

berättade de då vad som hade hänt dem 

på vägen och hur han hade gett sig till 

känna för dem genom att bryta brödet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VECKOPROGRAM 

SÖNDAG 

04 maj 

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN 

10:00 Högmässa 

11:45 Armenisk-katolsk mässa 

17:00 Syrisk-katolsk mässa 

MÅNDAG   

05 maj  
17:30 Mässa 

TISDAG 

06 maj 

17:30 Mässa  

18:00 Bibelsamtal 

ONSDAG 

07 maj 
07:30 Mässa 

TORSDAG 

08 maj 

17:00 bikt 

17:30 Rosenkrans 

Mässa 

FREDAG 

09 maj 
07:30 Mässa 

LÖRDAG 

10 maj 

10:00 TROSUNDERVISNING 

11:15 Mässa 

SÖNDAG 

11 maj 

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN 

10:00 Högmässa           

11:45 Armenisk-katolsk mässa 

17:00 Syrisk-katolsk mässa 

S:t Ansgars katolska församling;  

: 08-550 600 85 

Hemsida: www.st-ansgar.se 

Församlings PG. 68 93 93-7  

Moldaviens PG.    4 79 58-4 

E-post: Sodertalje @katolskakyrkan.se 

Expeditionen är öppen tisdag, onsdag och torsdag mellan kl. 10:00-12:30. 
 

Kungörelse: 

- Vi önskar lycka till för familjen Mohs som kommer att lämna oss för gott 

till USA och vi tackar dem för alla dessa år de har varit med oss och särskild 

de trogna ministranter Joey, Jacob och Tylor 

- På vardagarna under maj månad kommer mässan att avslutas med den 

”Lauretanska Litanian” Cecilia 115 

- Den barmhärtighetens söndags kollekt var: 1343:- kr 

- Msgr. Göran Degen har avlidit natten mot den 27 april 2014 i Luleå. 

Begravningen av f. Göran Degen kommer att äga rum fredagen den 16 maj 

kl.11.00 i Katolska Domkyrkan. Biskop Anders är huvudcelebrant. 

http://www.st-ansgar.se/

