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17 söndagen 'under året' - år C 
 
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  
 

Denna söndag församlar oss till firandet av Kristi och 
hans kropp, Kyrkans gemensamma Eukaristi. Precis 
som i varje mässa frambär vi också idag oss själva 
tillsammans med brödet och vinet som ett offer på 
Guds altare. Låt oss inte hindras av att våra böner 
alltid är de samma och att vi aldrig tycks kunna 
förändras. Lika Abraham, vår fader i tron, skall vi med 
uthållighet be om förbarmande för våra bröder och 
systrar, men också för oss själva. Det var också så 
Jesus lärde oss att be, i fullständigt förtroende till Guds 
oändliga barmhärtighet.  
 
Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi på ett 
värdigt sätt skall kunna delta i firandet av denna heliga 
Eukaristi.  
 
HERRE - du kom för att söka upp och frälsa det som 
var förtappat. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du har sagt: 'Be att ni inte utsätts för 
prövning. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - med dig, har vi fått uppstå från syndens död 
till livet i Gud. Herre, förbarma dig. 
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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... 
 

Första läsningen - 1 Mos 18:20-32 (Abrahams förbön - 
Bli inte vred, Herre, om jag talar)  
 

Läsning ur första Moseboken. 
Herren sade: »Klagoropet från Sodom och Gomorra är 
starkt, och deras synd är mycket svår. Jag går ner och 
ser efter om de verkligen har handlat så illa som det 
verkar av klagoropet från staden, det rop som har 
trängt fram till mig. Om det inte är så, måste jag få 
veta det.« 
Männen gick vidare mot Sodom. Men Abraham stod 
kvar inför Herren. Och Abraham vände sig till Herren 
och sade: »Skall du verkligen förinta den rättfärdige 
tillsammans med den orättfärdige? Kanske finns det 
femtio rättfärdiga i staden. Skall du då verkligen 
förinta den i stället för att skona den för de femtio 
rättfärdigas skull som bor där? Så kan du inte göra, 
döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, 
så att det går den rättfärdige på samma sätt som den 
orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är 
hela jordens domare göra vad som är rätt?« Herren 
sade: »Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall 
jag för deras skull skona hela staden.« Abraham 
fortsatte: »Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag 
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som är jord och stoft. Kanske fattas det fem för att det 
skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela 
staden för dessa fem människors skull?« Herren 
svarade: »Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte 
förgöra den.« Ännu en gång tog Abraham till orda: 
»Kanske finns där fyrtio?« Herren sade: »Då skall jag 
inte göra det, för de fyrtios skull.« Abraham sade: »Bli 
inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där 
trettio?« Herren svarade: »Om jag finner trettio, skall 
jag inte göra det.« Då sade Abraham: »Jag dristar mig 
att tala till dig, Herre. Kanske finns där tjugo?« Herren 
svarade: »Då skall jag inte förgöra staden, för de 
tjugos skull.« Abraham fortsatte: »Bli inte vred, Herre, 
om jag talar en sista gång, men kanske finns där tio?« 
Herren svarade: »Då skall jag inte förgöra staden, för 
de tios skull.«  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 138:1-3, 6-8  
 
R:    Herre, svara mig när jag ropar. (688)  
 

Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta, * 
inför änglarna vill jag sjunga ditt lóv. 
Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga témpel, * 
och prisa ditt namn för din nåd och din sánning. 
 
Ty du har hållit allt du lóvat, * 
ja, gjort långt mer än allt vad du ságt oss. 
Du svarade mig när jag rópade, * 
du gav mig frimodighet och kráft. 
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Herren tronar i höjden, † 
men han vänder blicken till de rínga * 
och känner den högmodige fjärran ifrån. 
Om än min väg går genom nöd, * 
så behåller du mig vid lív. 
 
Du räcker ut din hand mot mina fienders vréde, * 
din högra hand hjälper mig. 
Herren står mig bi. 
Herre, evigt varar din nåd. * 
Överge inte dina händers vérk!  
 

Andra läsningen - Kol 2:12-14 (Gud har gjort er 
levande tillsammans med Kristus)  
 

Läsning Paulus brev till kolosserna. 
Ni har blivit begravda med Kristus i dopet. I dopet har 
ni också uppstått med honom genom tron på kraften 
hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni, 
som var döda genom era överträdelser och ert 
oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande 
tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss 
alla våra överträdelser och drog ett streck över det 
skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han 
har utplånat det genom att spika det på korset.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Vi har fått en Ande som ger oss söners rätt,  
så att vi kan ropa: Abba! Fader!  
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Evangelium - Luk 11:1-13 (Be, så skall ni få)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När 
han slutade sade en av hans lärjungar till honom: 
»Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina 
lärjungar.« Då sade han till dem: »När ni ber skall ni 
säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike 
komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som 
kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi 
förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt 
oss inte för prövning.« 
Han sade till dem: »Tänk er att någon av er går till en 
vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre 
bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till 
mig och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han 
där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst 
och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga 
upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han 
inte stiger upp och ger honom något för vänskaps 
skull, så gör han det därför att den andre är så 
påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. 
Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni 
finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, 
han får, och den som söker, han finner, och för den 
som bultar skall dörren öppnas. 
Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm 
när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när 
han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, 
förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i 
himlen ge helig ande åt dem som ber honom?«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

Kristus säger: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. 
Bulta, så skall dörren öppnas”. Därför vågar vi be till 
Herren.  
 
1. Fader, låt ditt rike komma.. Låt oss be för Guds 
heliga kyrka att hon ständigt må födas på nytt under 
den jordiska pilgrimsfärden. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Låt din vilja ske. Låt oss be för dem som blivit 
kallade till kyrkans tjänst, att de i sina liv uppfyller 
Faderns vilja. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. 
Låt oss be för fred i världen så att nationerna kan 
utvecklas i fredligt samarbete. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och 
en som står i skuld till oss. Låt oss be för de människor 
som har fastnat i olika drogmissbruk, att de inte skall 
tvivla på Guds barmhärtighet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Utsätt oss inte för prövning. Låt oss be för oss som 
samlats här, att vi skall vara ihärdiga i bönen. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår Fader, du sänder din helige Ande över dem 
som ber. Tag emot våra böner och visa oss din 
barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
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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. 
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: 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


