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17 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (jfr Ps 66:6,7, 36)
Gud är i sin heliga boning, Gud låter oss bo
tillsammans i sitt hus. Han skall ge makt och styrka åt
sitt folk.
Inledning
'Allas ögon väntar efter dig, och du ger dem deras mat
i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande
med nåd.' (Ps 145.15-16) Den Gud, som i sin makt
uppehåller allt, vilken vi dagligen ber om vårt dagliga
bröd, församlar oss kring sitt bord, för att mätta oss
med sitt Ord och sin Sons, Jesu Kristi kropp och blod.
Låt denna festmåltid bli till en äkta tacksägelse för
brödets gåva - mat för det timliga och det eviga livet.
HERRE - du kom till jorden som bröd, som skänker
evigt liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du anbefallde oss att dagligen be vår
himmelske Fader om vårt dagliga bröd. Kristus,
förbarma dig.
HERRE - du förlåter oss våra synder och låter oss få
delta i Eukaristins sakrament. Herre, förbarma dig.
Kollektbön
Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt
värde och sin helighet. Visa i barmhärtighet hur vi
skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar
de förgängliga gåvorna så att vi inte går miste om de
oförgängliga. Genom din Son...
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Första läsningen - 2 Kung 4:42-44 (De skall äta och få
över)
Läsning ur andra Kungaboken.
En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med
tjugo kornbröd, bakade på det första av den nya
skörden, och med färska ax av sin gröda. »Ge det åt
männen att äta«, sade Elisha, men hans tjänare
invände: »Skulle jag sätta fram det här åt hundra
man?« — »Ge det åt männen«, upprepade Elisha, »ty
så säger Herren: De skall äta och få över.« Då satte
han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade
sagt.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 145:10-11,15-18
R:

Du öppnar din hand
och mättar allt levande med nåd. (691)
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.
Allas ögon väntar efter díg, *
och du ger dem deras mat i rätt tíd.
Du öppnar din hánd *
och mättar allt levande med nåd.
Herren är rättfärdig i alla sina vägar *
och helig i alla sina vérk.
Herren är nära alla dem som åkallar honom, *
alla dem som uppriktigt åkallar honom.
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Andra läsningen - Ef 4:1-6 (En enda kropp, en Herre,
en tro, ett dop)
Läsning ur Pulus brev till efesierna.
Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens
skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och
milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.
Sträva efter att med friden som band bevara den
andliga enheten: en enda kropp och en enda ande,
liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En
är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas
fader, han som står över allting, verkar genom allt och
finns i allt.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
En stor profet har uppstått bland oss,
Gud har besökt sitt folk.
Evangelium - Joh 6:1-15 (Brödundret)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden for Jesus över till andra sidan av
Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde
efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att
bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte
sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas
påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var
på väg till honom sade han till Filippos: »Var skall vi
köpa bröd så att alla dessa får något att äta?« Det sade
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han för att pröva Filippos, själv visste han vad han
skulle göra. Filippos svarade: »Det räcker inte med
bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.«
En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade:
»Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar.
Men vad förslår det till så många?« Jesus sade: »Låt
folket slå sig ner.« Det var gott om gräs på den platsen.
Och de slog sig ner — det var omkring fem tusen män.
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem
som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville
ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna:
»Samla ihop bitarna som har blivit över, så att
ingenting förfars.« De samlade ihop dem och fyllde
tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som
hade blivit över när de ätit.
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade
de: »Detta måste vara Profeten som skall komma hit
till världen.« Men Jesus, som förstod att de tänkte
tvinga honom med sig för att göra honom till kung,
drog sig undan till berget igen, i ensamhet.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Kristus mättade de hungrande med bröd och sörjde
alltid för de behövande. Vissa om att han för vår talan
inför Gud ber vi till vår Fader i himlen.
1. Herre, vi anförtror åt dig vår heliga kyrka. Må hon
uthålligt förmedla ordet och eukaristin för hela
världen. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
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2. Herre, rör vid de rikas hjärtan, så att de hör ropen
från de hemlösa, hungrande och fattiga. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Herre, välsigna alla dem som arbetar enligt din vilja.
Må de belönas för sina insatser. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Herre, sänd fler arbetare till din vingård. Må unga
människor alltid vara lyhörda för kallelsen att sprida
Guds ord. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Herre, må vi som samlats här vid eukaristins bord,
bli en enhet fylld av kärlek till vår nästa. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Herre, din son uppmanar oss att be om vårt dagliga
bröd. Ge oss alltid detta bröd och hör alla våra böner.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Mottag, Herre, dessa våra gåvor, som vi har fått från
dig, så att vi här vid ditt altare får nåden att leva ett liv
i helgelse intill den eviga glädjens dag. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
Prefation I 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.

1126

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 påskens mysterium har han i ofattbar kärlek
befriat oss från syndens och dödens ok,
han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och
präster, till sitt heliga folk.
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga:
Kommunionantifon (Ps 103:2)
Lova Herren, min själ,
och glöm inte vad gott han har gjort.
Bön efter kommunionen
Herre, vi har firat åminnelsen av Kristi lidande, den
hemlighet som skänker oss gudomligt liv. Låt hans
kärleks outsägliga gåva stärka oss för tid och evighet.
Ge-nom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

