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Andra söndagen i fastan - år C
Ingångsantifon (Ps 27:8-9)
Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja,
ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för
mig.
Inledning
Eukaristin är ett strålande och ofattbart mysterium.
Inför detta mysterium står vi lika handfallna som de
lärjungar, vilka fick se den förklarade Kristus på
berget Tabor. Vi måste alltid vara medvetna om, att
Eukaristin är ett tecken på, och ett förskott av det eviga
livet. Medvetandet om detta borde kunna förvandla
vårt liv, så att vi på ett värdigt sätt skall kunna möta
Herren. Detta är speciellt viktigt nu under fastetiden,
när Jesu uppmaning fortfarande ljuder i våra öron:
'Omvänd er och tro på evangeliet'.
Låt oss bekänna inför Herren våra svagheter och
synder, så att vi värdigt skall kunna delta i firandet av
denna Eukaristi.
HERRE - på berget Tabor uppenbarade du din
härlighet för apostlarna. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du led och dog för våra synder. Kristus,
förbarma dig.
HERRE - Faderns älskade son, i dig har Fadern sitt
välbehag. Herre, förbarma dig.
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Kollektbön
Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son,
låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre
kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före.
Genom honom, Jesus Kristus...
Första läsningen - 1 Mos 15:5-12, 17-18 (Förbundet
med Abraham)
Läsning ur första Moseboken.
Herrens ord kom i en syn till Abram. Och Herren förde
honom ut och sade: »Se upp mot himlen och räkna
stjärnorna, om du kan! Så talrika skall dina ättlingar
bli.« Abram trodde Herren, och därför räknade Herren
honom som rättfärdig.
Herren sade till Abram: »Jag är Herren, som har fört
dig från Ur i Kaldeen för att ge dig detta land som
egendom.« Abram sade: »Herre, min Gud, hur skall
jag veta att det blir min egendom?« Han svarade:
»Hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig
bagge, en turturduva och en ungduva!« Abram
hämtade djuren, styckade dem i två delar och lade
delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han
inte. Rovfåglar dök ner mot kropparna, men Abram
jagade bort dem.
Vid solnedgången föll Abram i dvala, och skräck
överväldigade honom, ett stort mörker. Solen gick ner
och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en
flammande fackla som gick fram mellan köttstyckena.
Herren slöt då detta förbund med Abram: »Åt dina
ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till
den stora floden.«
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 27:1, 7-9c, 13-14
R: Herren är mitt ljus och min frälsning. (625)
Herren är mitt ljus och min frälsning, *
för vem skulle jag frúkta?
Herren är mitt livs värn, *
för vem skulle jag rädas?
Hör, o Herre! Jag höjer min röst och rópar, *
var mig nådig och svára mig.
Mitt hjärta minns att du har sagt: ”Sök mitt ánsikte.”
Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag, *
dölj inte ditt ánsikte.
Driv inte bort din tjänare i vréde, †
du som har varit min hjälp, *
förskjut mig inte, överge mig inte, Gud, min
frälsare.
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens góda *
i de levandes lánd.
Hoppas på Hérren, †
var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, *
ja, hoppas på Hérren.
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Andra läsningen - Fil 3:17-4:1 (Han skall förvandla
vår kropp)
Läsning ur Paulus brev till filipperna.
Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som
lever efter det exempel vi har gett er. Många — jag har
ofta sagt det och säger det nu med tårar — är fiender
till Kristi kors, de lever så att de slutar i fördärvet,
deras gud är buken och sin ära får de genom könet,
dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är
himlen, och därifrån väntar vi också den som skall
rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla
den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den
kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga
allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära
bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min
glädje och min segerkrans.
Så lyder Herrens ord.
Lovsång
Ur det lysande molnet hördes Faderns röst: "Detta är
min älskade Son. Lyssna till honom".
Evangelium - Luk 9:28b-36 (Kristi förklaring)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus och Johannes
och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan
han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder
blev vita och lysande. Och två män samtalade med
honom. Det var Mose och Elia som visade sig i
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härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som
han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra
hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans
härlighet och de båda männen som stod tillsammans
med honom. När dessa skulle lämna honom sade
Petrus till Jesus: »Mästare, det är bra att vi är med. Låt
oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en
för Elia« — han visste inte vad han sade. Men medan
han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och
när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta.
En röst hördes ur molnet: »Detta är min son, den
utvalde. Lyssna till honom«, och när rösten ljöd stod
Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett,
och vid den tiden berättade de ingenting för någon.
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Vi står inför Gud, fulla av tillit till hans oändliga
barmhärtighet, och ber honom komma alla oss
människor till hjälp i vår svaghet.
1. För kyrkans alla herdar, att de troget vittnar om
Kristus och leder alla människor till försoning med
honom, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För världens nationer, att alla konflikter och all
diskriminering skall upphöra, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
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3. För alla drogmissbrukare, att de skall kunna befria
sig från sitt beroende och sina dåliga vanor, och att de
istället skall vända sina hjärtan till Gud, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem som deltar i olika reträtter, att Guds ord
och botens sakrament må bära omvändelsens frukt i
dem, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi genom fasta och barmhärtiga
gärningar, värdigt bereder oss att fira Kristi
uppståndelse, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Herre, du sände din älskade son till världen, för att han
skulle frälsa den. Hör våra böner och lär alla
människor att leva efter din vilja. Genom Kristus, vår
Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, hela våra brister genom detta offer, och bered
oss till ande och kropp, så att vi rätt kan fira påskens
högtid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Prefation om Kristi förklaring
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.
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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.
När han hade förutsagt sin död för sina lärjungar förde
han dem upp på det heliga berget.
Han uppenbarade sin gudomliga härlighet för att de
skulle förstå, att vägen till härligheten går genom
lidande och död, så som det var sagt genom lagen och
profeterna.
Därför vill vi, med hela den himmelska härskaran,
lovprisa ditt namn här på jorden, förkunna din ära,
tillbedja dig och sjunga:
Kommunionantifon (Matt 17:5)
Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna
till honom.
Bön efter kommunionen
Vi tackar dig, Herre, för den ära du visar oss, när vi
redan här på jorden i Kristi kropp och blod får en
försmak av himlens härlighet. Genom honom, Jesus
Kristus, vår Herre.
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