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12 söndagen 'under året' - år B 
 

Ingångsantifon (Ps 28:8-9) 
 

Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn 
är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och 
välsigna din arvedel, och var deras herde och bär dem 
till evig tid. 
 

Inledning  
 

Mitt i våra världsliga bekymmer, församlas vi på 
denna heliga dag till att fira Eukaristi. Därigenom 
bekänner vi vår tro på att Gud har omsorg om oss, att 
Han vill vårt bästa och aldrig överger oss. Genom 
denna tro och kärlek är vi kallade till att ge vittnesbörd 
om Jesus Kristus, så att också andra skall kunna tro, 
och att det Glada Budskapet skall kunna nå hela 
världen. Eukaristin som vi deltar i, är en uppfriskande 
och stärkande källa för vår tro, som ofta är underkastad 
prövningar och utsatt för frestelser.  
 

HERRE - genom underbara tecken uppenbarade du 
Guds kraft. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - genom din död och uppståndelse har du 
gjort oss till en ny skapelse. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du skall återkomma, till att döma oss efter 
vår tro och vår kärlek till våra medmänniskor. Herre, 
förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Herre, låt oss för evigt älska och frukta ditt heliga 
namn, ty inget kan skilja de dina från din kärlek och 
faderliga omsorg. Genom din Son... 
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Första läsningen - Job 38:1, 8-11 (Här skall dina stolta 
vågor hejdas)  
 

Läsning ur Jobs bok. 
Herren svarade Job ur stormen: 
Vem satte portar som spärr för havet? 
När det bröt fram ur moderlivet 
och jag gav det molnen till kläder 
och dimman till lindor, 
satte jag för det en gräns 
och stängde med portar och bommar. 
Jag sade: »Hit men inte längre, 
här skall dina stolta vågor hejdas.«  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Ps 107:23-26, 28-31  
 
R:      Tacka Herren, ty han är god. (670)  
 

De for på havet med sina sképp * 
och drev sin handel på stora vátten. 
Där fick de se Herrens gärningar, * 
hans under på det djupa hávet. 
 
Med sitt ord väckte han stórmen, * 
så att den hävde upp dess böljor. 
De for upp mot himlen, ner i djúpen, * 
då svek deras mod, och de fylldes av ångest. 
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De ropade till Herren i sin nöd, * 
och han förde dem ut ur deras trångmål. 
Han förbytte stormen i lúgn, * 
och vågorna omkring dem tystnade. 
 
De blev glada att det blev stílla, * 
och han förde dem till den hamn dit de vílle. 
De må tacka Herren för hans nåd * 
och för hans under med människor.  
 

Andra läsningen - 2 Kor 5:14b-17 (En ny skapelse)  
 

Läsning Paulus andra brev till korinthierna. 
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått 
att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har 
dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för 
sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes 
för dem. 
Därför bedömer jag inte längre någon på människors 
vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det 
sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i 
Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, 
något nytt har kommit.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

En stor profet har uppstått bland oss, Gud har besökt 
sitt folk.  
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Evangelium - Mark 4:35-41 (Jesus tystar stormen)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Låt oss 
fara över till andra sidan.« De lämnade folket och tog 
honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar 
följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna 
slog in i båten, så att den var nära att fyllas. Själv låg 
han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte 
honom och sade: »Mästare, bryr du dig inte om att vi 
går under?« Han vaknade och hutade åt vinden och 
sade till sjön: »Tig! Håll tyst!« Vinden lade sig och det 
blev alldeles lugnt. Och han sade till dem: »Varför är 
ni rädda? Har ni ännu ingen tro?« Då greps de av stor 
fruktan och sade till varandra: »Vem är han? Till och 
med vinden och sjön lyder honom.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 
 

Förbön  
 

Till Gud som visar oss sin styrka och sin eviga kärlek, 
frambär vi nu våra böner.  
 
1. Må den heliga kyrkan hjälpa människorna att se 
Gud i tidens tecken och föra dem till den uppenbarade 
sanningen. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Må Kristus skydda vår påve N. genom alla stormar 
och låta honom i ro styra kyrkans skepp till 
frälsningens hamn. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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3. Må alla de som förlorat sin tro åter beröras av Jesu 
Kristi nåd, och på nytt bekänna honom ända till livets 
slut. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Må de som drabbats av obotliga sjukdomar och av 
olika lidanden få erfara Guds barmhärtighet och förstå 
meningen med det kors som de måste bära. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Må vi alla vara Kristus trogna och en gång nå fram 
till det eviga livet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du håller världens öden i din hand. Avlägsna 
varje fara, skänk oss din frid och uppfyll våra ödmjuka 
böner. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, ta emot försoningens och lovets offer, och rena 
våra hjärtan, så att vi utan förbehåll kan tjäna dig. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 

Prefation IV för söndagar "under året" 
 

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. 
Genom sin födelse bland människor har han låtit oss 
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från 
våra synder genom sin uppståndelse från döden har 
han givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin 
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
sjunga den eviga lovsången till din ära: 
 

Kommunionantifon (Ps 145:15) 
 

Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat i 
rätt tid. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Barmhärtige Gud, än en gång har vi mottagit din 
dyrbara gåva, Kristi kropp och blod. Låt oss aldrig 
någonsin förlora vad du därmed skänker oss. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


