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Sjätte Påsksöndagen - år C
Ingångsantifon (jfr Jes 48:20)
Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens
yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja.
Inledning
Till Jesus, som genom sin frälsande död och ärofulla
uppståndelse har skänkt världen frid, frambär vi idag
den gångna veckans möda och bekymmer. Vi har
församlats här för att be och för att fira den heliga
Eukaristin. Allt detta borde stärka vårt enhetsband, vår
tillgivenhet till Kristus och vår kärlek till hans
livgivande ord.
Låt oss erkänna, att vi är syndare, så att vi värdigt skall
kunna delta i detta heliga offer.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss
som firar dessa femtio dagar till åminnelse av Herrens
uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom
din Son...
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Första läsningen - Apg 15:1-2, 22-29 (Apostlamötet)
Läsning ur Apostlagärningarna.
Några som hade rest ner från Judeen ville lära
bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät
omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till
ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och
Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och
några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i
Jerusalem för att få frågan utredd av dem.
Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med
hela församlingen att bland sig utse några som skulle
sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och
Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och
Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de
fick med sig detta brev:
»Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna
av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och
Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån
men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat
förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt
beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er
tillsammans med våra kära bröder Barnabas och
Paulus, dessa båda som har vågat livet för vår herre
Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och
de skall muntligen framföra samma meddelande. Den
helige Ande och vi har beslutat att inte lägga någon
börda på er utöver följande oeftergivliga krav: att ni
avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött
från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant
handlar ni rätt. Allt gott!«
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 67:2-3, 5-6, 8
R:

Folken skall tacka dig, o Gud,
alla folk skall tacka dig. (646)
Gud vare oss nådig och välsígne oss, *
må han låta sitt ansikte lysa och lédsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg, *
bland alla hedningar hans frälsning.
Folkslagen skall glädja sig och júbla, †
ty du dömer folken rätt, *
och du leder folkslagen på jórden.
Folken, o Gud, skall tácka dig, *
alla folk skall tácka dig.
Må Gud välsígna oss *
och alla jordens ändar frúkta honom.

Andra läsningen - Upp 21:10-14, 22-24a (Det nya
Jerusalem)
Läsning ur Uppenbarelseboken.
En av de sju änglarna förde mig i anden upp på ett
stort och högt berg och visade mig den heliga staden
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av
Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste
ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor
och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv
änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels
tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i
söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren
hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn,
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Lammets tolv apostlar.
Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud,
allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och
staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty
Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess
lampa.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min
Fader skall älska honom, och vi skall komma till
honom.
Evangelium - Joh 14:23-29 (Anden skall lära er allt)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om
någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader
skall älska honom, och vi skall komma till honom och
stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar
inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte
från mig utan från Fadern som har sänt mig.
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men
Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i
mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt
som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid
ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn
ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade
till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni
älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till
Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er
innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.«
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Genom sin uppståndelse från de döda finns Kristus hos
sin Fader i himlen och för vår talan inför honom.
Därför vågar vi bära fram våra böner.
1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon i alla
människors hjärtan upptänder en sann glädje och tro på
uppståndelsen och det eviga livet med Kristus, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För påven och alla kyrkans herdar, att de genom sin
heliga tjänst uppväcker en sann kärlek till Kristus, ber
vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla som under påsktiden har mottagit dopets
sakrament, att deras liv blir ett vittnesbörd om Kristus
och hans lära, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem som i sitt dagliga liv upplever hopplöshet
och tvivel, att den helige Ande, som Jesus har utlovat
åt oss alla, ökar tron i deras hjärtan, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi, stärkta av den uppståndne
Kristi ord och hans kropp, låter Guds vilja styra vårt
dagliga liv, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Herre, din son har lovat oss, att han skall återkomma
för att vi skall få del i det eviga livet. Hör våra böner,
som vi i tro frambär till dig idag. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.
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Bön över offergåvorna
Herre, låt vår bön stiga upp till dig, ta emot vårt offer,
och gör oss värdiga den kärlek du visar oss i påskens
sakrament. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Prefation V 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.
När han frambär sin kropp på korset fullbordar han
alla det gamla förbundets offer, och när han för vår
skull överlämnar sig i dina händer är han själv både
präst, altare och offerlamm.
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 14:15-16)
Om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud, säger
Herren. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en
annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid.
Halleluja.
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Bön efter kommunionen
Allsmäktige, evige Gud, du som i Kristi uppståndelse
har rest oss upp och skänkt oss evigt liv, låt påskens
gåvor bära frukt i våra liv och brödet från himlen ge
oss kraft att fullborda vår vandring hem till dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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