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Första söndagen i advent - år C
Ingångsantifon (Ps 25:1-3)
Till dig, Herre, upplyfter jag min själ, min Gud, på dig
förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte
mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer
på skam som hoppas på dig.
Inledning
En månad före det civila nyåret, får vi uppleva en helig
adventstid. Det är en glädjens, men också bönens tid,
en tid av väntan på Herrens återkomst i härlighet. Från
människans sida borde denna väntan markeras med en
ständig förvandling av hennes liv till det bättre. På
denna förvandlingens väg, leder oss Kristus med sitt
Ord och sitt Bröd. Eukaristin är underpanten på det
eviga livet, den firas i tiden, men den leder oss till
evigheten. Låt denna heliga adventstid föra oss
närmare Messias, Jesus Kristus, i vilken alla de gamla
profetiorna har uppfyllts.
Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi
med rena hjärtan skall kunna motta Guds ord och
värdigt kunna fira detta heliga mässoffer.
HERRE - Davids son, du som uppfyllde löftena till det
utvalda folket. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - Människosonen, som visade oss hur vi
skall leva, för att kunna behaga Gud. Kristus, förbarma
dig.
HERRE - Domare över levande och döda, du kommer
att döma oss vid tidens slut. Herre, förbarma dig.
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Kollektbön
Allsmäktige Gud, fyll oss med längtan efter din stora
dag, så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till
mötes och ställs på hans högra sida i himlen. Genom
honom…

Första läsningen - Jer 33:14-16 (Jag skall låta ett
rättfärdigt skott växa upp ur Davids stam)
Läsning ur profeten Jeremias bok.
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall
uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas
folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag
låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall
skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden
kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i
trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår
rättfärdighet.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 25:4-5, 8-10, 14
R:

Till dig, o Herre, lyfter jag min själ (624)

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, †
ty du är min frälsnings Gúd, *
jag hoppas alltid på díg.
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Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg.
Alla Herrens vägar är nåd och trófasthet *
för dem som håller hans förbund och víttnesbörd.
De som fruktar Herren blir hans förtrógna, *
han inviger dem i sitt förbúnd.

Andra läsningen - 1 Thess 3:12-4:2 (Måtte Herren
styrka era hjärtan inför Kristi ankomst)
Läsning ur Paulus första brev till thessalonikerna.
Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla
människor bli rik och överflödande som vår kärlek till
er, så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå
oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när vår
herre Jesus kommer med alla sina heliga.
Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni
skall leva för att behaga Gud — och det är ju så ni
lever — vill vi i herren Jesu namn vädja till er och
mana er att göra ännu mer. Ni vet ju vilka föreskrifter
vi gav er från herren Jesus.
Så lyder Herrens ord.
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Halleluja
Herre, låt oss se din nåd,
och ge oss din frälsning.

Evangelium - Luk 21:25-28, 34-36 (Er befrielse närmar
sig)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tecken
skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på
jorden skall hedningarna gripas av ångest och
rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor
skall förgås av skräck i väntan på vad som skall
komma över världen, ty himlens makter skall skakas.
Då skall man få se Människosonen komma på ett moln
med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så
räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar
sig. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av
omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer,
annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för
den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er
vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det
som väntar och kan stå upprätta inför
Människosonen.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
I väntan på Jesu Kristi ankomst riktar vi våra böner till
den allsmäktige Guden.
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1. För kyrkan på jorden, att hon må vara ett tydligt
tecken på Guds rike, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För den helige Fadern, att han utan att förtröttas
predikar Guds ord för världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla som söker i det blindo, att de ser Kristus i
tidens tecken och i det förkunnade ordet, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För alla som har gått vilse på livets väg, att de finner
kristna medbröder som blir dem till hjälp, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För alla oss som har samlats här, att vi alltid må vara
beredda på mötet med Kristus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
O Gud, genom din son har du uppfyllt de löften som
du gett ditt utvalda folk. Lyssna till oss och bönhör oss
när vi nu vänder oss till dig. Genom Jesus Kristus, vår
Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, från dig kommer allt, och ur din hand ger vi
dessa gåvor åt dig. Ta emot dem, och låt vår gudstjänst
här i tiden fullbordas vid den stora måltiden i himlen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation I för advent
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.
Han kom till oss och trädde fram i ringhet, han
fullgjorde ditt eviga rådslut och öppnade vägen till
frälsningen.
Han skall komma åter i härlighet och kraft, låta oss
träda fram som dina barn och skänka oss allt vad du
har lovat.
Därför vakar och väntar vi, och med änglarna och alla
dina heliga prisar vi ditt namn, tillber dig och sjunger:
Kommunionantifon (Ps 85:13)
Herren skall ge oss vad gott är,
och vårt land skall ge sin gröda.
Bön efter kommunionen
Herre, låt det stora mysterium som vi firat lära oss att
leva så i denna förgängliga värld att vi fäster oss enbart
vid det som består och har vårt hjärta i himlen. Genom
Jesus Kristus, vår Herre.

