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16 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 54:6, 8) 
 

Se, Gud är min hjälpare, Herren uppehåller min själ. 
Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, jag skall prisa 
ditt namn, ty det är gott. 
 

Inledning  
 

Då vi gick hemifrån idag, lämnade vi vardagen och 
dess bekymmer bakom oss, för att i egenskap av Guds 
folk tillsammans möta Gud i firandet av Eukaristin. 
Det som förenar oss är tron på Gud, vår tillgivenhet till 
Kyrkan och omsorgen om vår eviga frälsning. Må vi 
låta Gud leda oss på vägen hem till Honom .  
 
Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt 
skall kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi.  
 
HERRE - Människosonen, du har inte kommit för att 
kalla rättfärdiga utan syndare. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - människolivets gäst, du umgås med 
tullindrivare och syndare. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - Guds son, du vill se barmhärtighet, inte 
offer. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk 
oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av 
tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. 
Genom din Son... 
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Första läsningen - 1 Mos 18:1-10a (Herrens besök hos 
Abraham i Mamres terebintlund)  
 

Läsning ur första Moseboken. 
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. 
Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden 
på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där 
framför honom. Då reste han sig från sin plats i 
tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig 
till marken. »Herre«, sade han, »visa mig den hedern 
att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite 
vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni 
lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite mat 
som ni kan styrka er med innan ni fortsätter — nu när 
ni ändå har kommit vägen förbi.« De svarade: »Ja, gör 
det!« Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och 
sade: »Fort, tag tre mått av det bästa mjölet och baka 
bröd.« Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog 
en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som 
skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och 
sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte 
fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet 
medan de åt. 
Sedan frågade de honom: »Var är Sara, din hustru?« 
Abraham svarade: »Inne i tältet.« Då sade han: »Jag 
kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden, och 
då skall din hustru Sara ha en son.«  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 15:2-4b, 5  
 
R:  Herre, vem får vara i din boning? (614)  
 

Den som vandrar ostraffligt och gör det rätta * 
och talar sanning av hjärtat. 
Den som inte bär förtal på sin túnga, † 
den som inte gör sin broder något ónt * 
och inte drar smälek över sin nästa. 
 
Den som föraktar den förkástlige * 
men ärar dem som fruktar Hérren. 
Den som inte ger lån mot ränta * 
och inte tar mutor för att fälla den óskyldige.  
 

Andra läsningen - Kol 1:24-28 (Den uppenbarade 
hemligheten)  
 

Läsning Paulus brev till kolosserna. 
Jag gläder mig över att få lida för er. Vad som ännu 
fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för 
hans kropp, som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, 
enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: 
att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den 
hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled 
men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta 
dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna 
hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. 
Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor 
och undervisa dem alla med all vishet för att kunna 
föra fram alla som fullvuxna i Kristus.  
Så lyder Herrens ord.  
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Halleluja 
 

Saliga de som hör ordet och tar vara på det och genom 
uthållighet bär frukt.  
 

Evangelium - Luk 10:38-42 (Jesus hos Marta och 
Maria)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden gick Jesus in i en by, och en kvinna som 
hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en 
syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter 
och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt 
hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig 
framför Jesus och sade: »Herre, bryr du dig inte om att 
min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt 
henne att hjälpa till.« Herren svarade henne: »Marta, 
Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så 
mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det 
som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 
 

Förbön  
 

Jorden och alla som bor på den tillhör Gud. Låt oss 
anbefalla allt åt honom och be.  
 
1. För alla människor att de i sitt dagliga arbete inte 
glömmer att vårda sin själ, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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2. För den helige Fadern att han med de kristnas stöd 
och förbön troget skall kunna fullgöra sitt ledarskap, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de människor som arbetar tungt under farliga 
omständigheter, att de kan få känna omgivningens 
tacksamhet och få en rättvis lön, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För ordensmän och ordenskvinnor, att de genom sitt 
livs offer, bön och botgöring utber fridens gåva åt hela 
världen, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vi i varje människa som 
gästar vårt hem, kan känna igen Kristus, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, du visar hela världen barmhärtighet. Hör ditt 
folks böner och stärk oss alla med din kraft. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Gud, i detta enda offer har du sammanfattat alla offer i 
det gamla förbundet. Ta emot och välsigna vår 
offergärd, som du gjorde med Abels gåva, så att det 
som vi var och en bär fram länder dig till ära och alla 
människor till frälsning. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
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Prefation VIII 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. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty genom Sonens blod och genom Andens kraft har 
du samlat dina genom synden skingrade barn och 
förenat dem till ett. 
Liksom du är ett med Sonen och den helige Ande, så 
gör du din kyrka till ett i dig, till Kristi kropp och till 
Andens tempel, och ger så kunskap om din vishet i 
hela dess mångfald. 
Därför stämmer vi in i änglarnas lovsång inför din 
tron, vi prisar ditt namn, tillber dig och sjunger: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 111:4-5) 
 

Han har så gjort att hans under är i åminnelse. Nådig 
och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som 
fruktar honom. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, var oss nära och låt oss, som smakat den 
himmelska gåvan, helt gå över från det gamla till det 
nya livet i Jesus Kristus, vår Herre. 


