639

Femte Påsksöndagen - år C
Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2)
Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har
gjort under. Han har låtit folken få se hans
rättfärdighet, halleluja.
Inledning
I egenskap av Kristi lärjungar, Guds nya utvalda folk,
lemmar i Kyrkan, församlas vi för att frambära vår
tacksägelse till den Evige Fadern. Den uppståndne
Jesus finns mitt ibland oss, här och nu. Han påminner
oss om att vi skall älska varandra såsom Han har älskat
oss. Låt denna kärleksmåltid, som vi idag deltar i, fylla
våra hjärtan med kärlek till Kristus och till våra
medmänniskor. Då blir vi Kristi sanna lärjungar.
Låt oss be Herren om förlåtelse för vår brist på kärlek
och för alla våra synder, så att vi på ett värdigt sätt
skall kunna delta i denna heliga Eukaristi.
HERRE - du kom, för att uppenbara Gud, Faderns
kärlek till oss människor. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - av kärlek till oss tog du korset på dig.
Kristus, förbarma dig.
HERRE - du uppstod från de döda, för att vi en gång
skall kunna uppstå till ett evigt liv. Herre, förbarma
dig.

640

Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens mysterium
fullbordas i oss, så att alla de som i dopet blivit födda
till det nya livet under din skyddande hand bär
bestående frukt och uppnår evighetens glädje.
Genom din...
Första läsningen - Apg 14:21b-27 (Paulus och
Barnabas vittnar om vad Gud gjort)
Läsning ur Apostlagärningarna.
Paulus och Barnabas återvände till Lystra, Ikonion och
Antiochia och styrkte lärjungarna och manade dem att
behålla sin tro. »Vi måste gå igenom många lidanden
för att komma in i Guds rike«, sade de. I varje
församling utsåg de också äldste, och efter bön och
fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade
kommit till tro på. Sedan for de vidare genom Pisidien
och Pamfylien, och när de hade förkunnat ordet i Perge
fortsatte de ner till Attaleia. Därifrån seglade de till
Antiochia, den plats där man hade överlämnat dem åt
Guds nåd inför det uppdrag som de nu hade fullgjort.
Efter sin ankomst dit kallade de samman församlingen
och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom
dem och hur han hade öppnat trons dörr för
hedningarna.
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 145:8-13b,
R:

Herrens lov vill jag sjunga,
jag vill prisa hans heliga namn. (691)
Nådig och barmhärtig är Hérren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot álla *
och förbarmar sig över alla sina vérk.
Alla dina verk, Herre, skall tácka dig, *
dina heliga skall välsígna dig.
De skall tala om ditt rikes ära, *
och din makt skall de besjúnga.
De skall förkunna för människorna dina väldiga
gärningar *
och ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike är ett rike för alla évigheter, *
och ditt herravälde varar från släkte till släkte.

Andra läsningen - Upp 21:1-5a (Gud skall torka alla
tårar)
Läsning ur Uppenbarelseboken.
Jag, Johannes, såg en ny himmel och en ny jord. Ty
den första himlen och den första jorden var borta, och
havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden,
det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud,
redo som en brud som är smyckad för sin man. Och
från tronen hörde jag en stark röst som sade: »Se,
Guds tält står bland människorna, och han skall bo
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ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv
skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från
deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen
sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas
mer. Ty det som en gång var är borta.« Och han som
satt på tronen sade: »Se, jag gör allting nytt.«
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: att ni skall älska
varandra så som jag har älskat er.
Evangelium - Joh 13:31-33a, 34-35 (Älska varandra)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
När Judas hade gått ut från salen där Jesus och de tolv
hade samlats till måltid sade Jesus: »Nu har
Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i
honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud
också förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er,
mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger
nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni
inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska
varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska
varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om
ni visar varandra kärlek.«
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Vi riktar våra gemensamma böner till Gud, som ger
oss sin kärlek.
1. För vår heliga kyrka, att hon må utstråla kärlek och
därigenom bli känd i hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För den helige Fadern, påven N. att han modigt
förkunnar den uppståndne Kristus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla sjuka och ensamma, och för dem som har
gått vilse på livets väg, att de genom sina
medmänniskor får erfara Guds hjälp och kärlek, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För våra avlidna, att de må se Guds ansikte, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi älskar varandra så som Kristus
har älskat oss, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Allsmäktige Fader, hör våra böner och skänk alla dina
barn din kärlek. Genom Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Gud, i detta outsägliga mysterium får vi del av ditt
eget liv. Låt oss inte bara bekänna dig som den ende
och sanne Guden utan också älska dig och tjäna dig
med ett liv som är värdigt vår kallelse. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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Prefation IV för påsktiden
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 prisar
dig, Herre, varje dag och varje stund och särskilt denna
dag (denna tid) då vårt påskalamm, Kristus, blivit
slaktat.
Ty det gamla är förgånget, den fallna skapelsen
återlöst, och livet har trätt fram på nytt genom honom.
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din
ära och förkunnar ditt lov utan ände:
Kommunionantifon (Joh 15:1, 5)
Jag är den sanna vinstocken, och ni är grenarna säger
Herren. Om någon förblir i mig och jag i honom, så
bär han rik frukt. Halleluja.
Bön efter kommunionen
Herre, vänd blicken mot ditt folk, som du har låtit
uppstå till det nya livet, och skänk oss genom påskens
mysterium nåden att stå upp i härligheten med en
oförgänglig kropp. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

