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Tredje söndagen i fastan - år C
Ingångsantifon (Ps 25:15-16)
Mina ögon ser alltid till Herren, ty han drar mina fötter
ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är
ensam och betryckt.
Inledning
Jesus Kristus församlar oss till att lyssna till Hans ord
och till brödsbrytelsen. När vi står inför Honom med
uppriktigt hjärta, lägger vi tydligare märke till vår egen
svaghet och syndfullhet. Fulla av förtroende till Guds
barmhärtighet vill vi be, att Han under denna fastetid
skänker oss nåden till en hjärtats förvandling. Låt oss
hörsamma Kristi uppmaning: 'Gör bot och omvänd er'.
Låt oss vid början av denna heliga Eukaristi, bekänna
vår synd och skuld.
HERRE - du kom till jorden, för att kalla alla till
omvändelse. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du älskade oss intill slutet. Kristus,
förbarma dig.
HERRE - du skänker oss omvändelsens nåd. Herre,
förbarma dig.
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Kollektbön
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du
visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut
ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i
dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din
förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son...
Första läsningen - 2 Mos 3:l-8a, 13-15 (Uppenbarelsen
i den brinnande busken)
Läsning ur andra Moseboken.
En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro,
prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen
och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens
ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en
törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att
brinna upp tänkte han: »Vilken märklig syn! Jag måste
gå dit och se varför busken inte brinner upp.« Då
Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till
honom ur törnbusken: »Mose! Mose!« Han svarade:
»Ja, här är jag.« Herren sade: »Kom inte närmare! Ta
av dig dina skor, du står på helig mark.« Och han
fortsatte: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks
Gud och Jakobs Gud.« Då skylde Mose sitt ansikte.
Han vågade inte se på Gud.Herren sade: »Jag har sett
hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras
klagorop över sina slavdrivare — ja, jag vet vad de får
lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från
egypterna och föra dem från Egypten till ett land som
är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och
honung.« Då sade Mose till Gud: »Om jag nu kommer
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till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt
mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall
jag då svara?« Gud sade: »Jag är den jag är. Säg dem
att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.« Och
Gud fortsatte: »Säg israeliterna att Herren, deras fäders
Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har
sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all
framtid; med det namnet skall jag åkallas från släkte
till släkte.«
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm - Ps 103:1-4, 6-8,11
R: Barmhärtig och nådig är Herren. (667)
Lova Herren, min själ, *
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.
Lova Herren, min själ, *
och glöm inte vad gott han har gjórt,
han som förlåter dig alla dina míssgärningar *
och helar alla dina bríster,
han som räddar ditt liv från gráven *
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
Herren gör rättfärdighetens vérk *
och skaffar rätt åt alla förtryckta.
Han visade Mose sina vägar, *
Israels barn sina gärningar.
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Barmhärtig och nådig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Ty så hög som himlen är över jórden, *
så väldig är hans nåd över dem som frúktar honom.
Andra läsningen - 1 Kor 10:1-6, 10-12 (Den andliga
maten och drycken)
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra
fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom
havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till
gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat,
och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en
andlig klippa som följde dem, och den klippan var
Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud
utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel
som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda,
som de hade. Knota inte som många av dem gjorde; de
dödades av Förgöraren. Allt det som hände dem är
exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som
har tidsåldrarnas slut inpå oss. Därför skall den som
tror sig stå stadigt se till att han inte faller.
Så lyder Herrens ord.
Lovsång
Omvänd er, säger Herren,
himmelriket är nära.
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Evangelium - Luk 13:1-9 (Om ni inte omvänder er)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden kom några och berättade för Jesus om de
galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet
från deras offerdjur. Då sade han: »Tror ni att de var
större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta
kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte
omvänder er skall ni alla mista livet som de. Eller de
arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de
var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger
jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista
livet, precis som de.«
Och han gav dem denna liknelse: »En man hade ett
fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det
fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade
han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit
och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta
någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till
ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett
år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske
bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort
det.’ »
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Fyllda av tro på Guds barmhärtighet ropar vi till
honom, vår himmelske Fader.
1. Herre, i Kristus uppenbarade du din kärlek till
människan. Låt din kyrka bli ett tecken på din kärlek i
världen. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Herre, skänk de styrande vishet, när de skall
fullfölja sina plikter. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Herre, du är läkare för de sjuka och beskyddar dem
som befinner sig i trångmål. Se till de sjuka, fattiga
och behövande och ge dem styrka att klara sina
svårigheter. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Herre, du kallar oss alla till omvändelse. Upplys
dem som på grund av sitt hjärtas hårdhet vandrar i
syndens mörker, så att de under denna heliga fastetid
vänder tillbaka till dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Herre, din är vingården. Styrk oss alla med din nåd,
så att vi kan frambringa den frukt som du förväntar dig
av oss, dina barn. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Fader, vi kommer till dig med våra böner och
ödmjuka hjärtan. Se på oss med kärlek. Genom Jesus
Kristus, vår Herre. Amen.
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Bön över offergåvorna
Herre, skänk i detta offer förlåtelse för våra synder,
och gör oss villiga att förlåta dem som står i skuld till
oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Prefation I för fastan
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 du ger oss också detta år en tid av nåd, för att våra
hjärtan skall förnyas i glädjefylld väntan på påskens
heliga högtid.
Du leder oss genom sakramenten fram mot det nådens
överflöd som du berett åt dina barn, och du vill ge oss
större iver att tjäna dig med bön och med kärlek till vår
nästa.
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn,
tillbedja dig och sjunga:
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Kommunionantifon (jfr Ps 84:4-5)
Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där
hon kan lägga sina ungar: dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud. Saliga de som bor i ditt hus,
de lovar dig ständigt.
Bön efter kommunionen
Herre, i brödet från himlen och i frälsningens kalk
skänker du din Ande som en försmak av vår eviga
härlighet. Låt därför vår gudstjänst här på jorden nå sin
fullbordan i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

