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Jesu Hjärtas Dag - år C
Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)
Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han
vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i
hungerns tid.
Inledning
Varje år får vi i liturgin återuppleva frälsningshistorien
- den historia som handlar om hur Gud söker vägar till
människans hjärta. Eftersom människan aldrig helt kan
till sig Guds mysteriums hela verklighet, belyser
liturgin olika aspekter av den. Idag stannar vi upp inför
Jesu heliga hjärtas mysterium - det hjärta, vars
brinnande kärlek riktas till var och en av oss. Denna
kärlek kan förändra vårt liv på djupet, om vi bara
öppnar oss för dess verkan, om vi bara tar emot den,
som man tar emot en älskad människas kärlek.
HERRE - du kom för att söka och frälsa det som var
förtappat. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - din kärlek och barmhärtighet är större än
världens alla synder. Kristus, förbarma dig.
HERRE - genom blodet har du försonat människorna
med Gud Fadern. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige Gud, i Jesu öppnade hjärta finner vi din
kärleks alla skatter. Låt oss vid denna nådens källa ta
emot hela din himmelska välsignelse. Genom honom,
Jesus Kristus...
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Första läsningen - Hes 34:11-16 (Jag skall själv valla
mina får)
Läsning ur profeten Hesekiels bok.
Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina
får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord
när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall
jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de
skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag
skall hämta dem hos de främmande folken, samla in
dem från främmande länder och föra dem till deras
eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda
trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag
driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga
berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar.
Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall
själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger
Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och
hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de
skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och
välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 23
R:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig. (621)
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han leder mig till vilans vátten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
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Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, *
fruktar jag inget ónt,
ty du är méd mig, *
din käpp och stav är min tröst.
Du dukar ett bórd för mig *
i mina ovänners åsyn,
du smörjer mitt huvud med ólja *
och låter min bägare flöda över.
Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag
léver, *
och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt.
Andra läsningen - Rom 5:5b-11 (Gud bevisar sin kärlek
till oss)
Läsning ur Paulus brev till romarna.
Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han
har gett oss den helige Ande. Medan vi ännu var svaga
dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går
någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin
kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi
ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga
genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare
bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender
och blev försonade med honom genom hans sons död,
då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare
bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi
har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus,
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genom vilken vi nu har vunnit försoningen.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och
ödmjukt hjärta.
Evangelium - Luk 15:3-7 (Liknelsen om det förlorade
fåret)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden gav Jesus fariseerna och de skriftlärda
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.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Gud är rik på barmhärtighet och därför vågar vi be till
honom genom Jesus Kristus, vars hjärta är fullt av
godhet och kärlek.
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1. Att alla som bekänner sig till Kristus, vittnar med
sina liv om Guds kärlek till oss människor, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
2. Att kyrkans herdar, fyllda av tro, hopp och kärlek,
leder människorna till mötet med dig, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
3. Att alla, som har gått vilse i denna värld, återfinner
vägen till frälsningens källa, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. Att de döda för evigt får glädjas åt din närhet och åt
uppståndelsen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. Att vi, som här blir styrkta av Kristi ord och hans
kropp, bemödar oss om att återgälda Guds kärlek till
oss, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, du sände Kristus att vara läkare för de sjuka och
herde för dem som gått vilse. Hör våra böner och visa
oss din kärlek. Genom samme Kristus, vår Herre.
Amen.
Bön över offergåvorna
Vi ber dig, Herre, för Jesu Kristi skull, vars hjärta
brinner av en outsäglig kärlek: låt vårt offer bli dig till
behag och till försoning för vår synd. Genom honom,
Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation om Kristi oändliga kärlek
Herren vare med er.
Och med din ande.
Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader,
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår
Herre.
Ty i oändlig kärlek utgav han sig själv för oss och blev
upphöjd på korset.
Ur hans öppnade sida flöt blod och vatten, ur hans
sargade hjärta föddes kyrkans sakrament. Så ville han
draga alla till sig och låta oss ösa med glädje ur
frälsningens källor.
Därför lovar vi dig med alla änglar, med hela den
himmelska härskaran tillber vi ditt namn, prisar dig
och sjunger till din ära:
Kommunionantifon (Joh 7:37-38)
Herren säger: Om någon är törstig, så kom till mig och
drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta
strömmar av levande vatten.
Bön efter kommunionen
Herre, låt detta kärlekens sakrament värma våra
hjärtan, så att vi blir Kristi sanna vänner och kan känna
igen honom i våra bröder. Han som lever och råder i
evighet.

