
Lova med mig Herren, 
låt oss med varandra upphöja hans namn

En fullständig svensk version av Liturgia horarum, editio typica altera (1985–87) 
och senare tillkomna officiella katolska texter för tidegärden. 

Utgivare: Katolska liturgiska nämnden & Veritas Förlag. 
Ca 7500 sidor i fyra volymer. Pris: 1.395:– exkl. frakt

Mer information och beställning: 
www.veritasforlag.se      veritas@katolskakyrkan.se      kbh@katolskbokhandel.com
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timmarnas liturgi låter an-
vändaren leva sig in i kyrkoårets 
växlingar och ger daglig närkon-
takt med bibelordet. Psaltarens 
rika och omväxlande psalmer, 
som svarar mot alla upptänk-
liga livssituationer, får skift- 
ande belysning med hjälp av 
de efter kyrkoåret växlande 
ramverser (antifoner) som 
omger dem. Morgon- och kvälls-
bönen innehåller förböner som 
gör timmarnas liturgi till en 
ständig bönetjänst för mänsklig-
heten och kyrkan.

Den s.k. läsningsgudstjänsten in- 
rymmer för varje dag en längre 
text ur Bibeln samt omkring 550 
nyöversatta texter från kyrko- 
fäder och helgon. Utgåvan inne- 

håller också ett rikt urval 
hymner, många nydiktade  
eller nyöversatta.  
 timmarnas liturgi är 
uppdelad på fyra band: i Ad-

vents- och jultiden, II Faste- och 
påsktiden, III och IV Tiden »un-
der året«. Böckerna har slitstark 
mjuk pärm och är försedda med 
märkband.

För första gången finns nu timmarnas liturgi i fullständig 
form på svenska– den katolska kyrkans gemensamma dagliga 
bön, uppbyggd kring Psaltarens psalmer med morgon- och 

kvällsbönen, laudes och vesper, som stomme.

genom människans dagar och nätter innesluts den heliga mässan,  
hjärtat och pulsen i all gudstjänst, i den oavbrutna tidebönen, i den aldrig 
upphörande andhämtningen. Kyrkans vigda tjänare och ordensfolket har 
tidebönen som en huvuduppgift, och de har högtidligt lovat att troget ut-
föra den, till gagn för kyrkan och för hela världen. Många kristna har i 
tidebönen upptäckt en outtömlig skatt. Överallt i världen, i klosterkyrkor 
och bönevrår, vid köksbord och på tunnelbanor, i pauser mellan febrila 
aktiviteter eller i den långa ensamheten i en sjuksäng, pågår denna bön 
utan avbrott. Den omsluter i korsform tiden och världen med Psaltarens 
uråldriga och urmänskliga rop av glädje, oro, förtvivlan, protest, ångest, 
jubel, tillförsikt, tro, hopp och kärlek.   

ur biskop anders arborelius förord till timmarnas liturgi

»

«
på www.kln.se kommer exempel på tideböner med sång att läggas ut.


