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19 söndagen 'under året' - år C
Ingångsantifon (jfr Ps 74:20, 19, 22, 21)
Herre, tänk på ditt förbund, och glöm inte för alltid
dina betrycktas liv. Stå upp, o Gud, utför din sak. Låt
den betryckte och den fattige lova ditt namn.
Inledning
Vi församlas här till firandet av den heliga Eukaristin,
som är den absoluta höjdpunkten av Jesu Kristi
närvaro ibland oss och ett förskott av den framtida
glädjen över att få se honom ansikte mot ansikte. I
Eukaristin är Jesus närvarande på flera sätt: i
församlingen, i prästens person, i ordet och under
brödets och vinets gestalter. Herren kommer till oss,
men kan vi känna igen Honom och ta emot honom på
ett värdigt sätt? Låt oss alltid möta Kristus i tro och
kärlek i mässan, så att vi skall kunna vara väl
förberedda inför hans slutliga ankomst.
Låt oss bekänna våra synder, så att vi på ett värdigt sätt
skall kunna delta i firandet av denna heliga Eukaristi.
HERRE - du blev sänd till att församla Guds skingrade
får Herre, förbarma dig.
KRISTUS- du har anförtrott firandet av åminnelsen av
ditt lidande och din död åt dina herdar, för att vi, dina
får skall få liv i överflöd. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer åter som domare på den sista
dagen. Herre, förbarma dig.
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Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du
har gjort oss till dina barn och sänt din Sons Ande in i
våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en
gång ta vår arvslott i besittning. Genom din Son...
Första läsningen - Vish 18:6-9 (Vad ditt folk väntade
var de rättfärdigas räddning)
Läsning ur Vishetens bok.
Våra fäder visste i förväg om räddningens natt, för att
de i trygg förvissning skulle kunna glädja sig åt den ed
de litade på. Vad ditt folk väntade var de rättfärdigas
räddning och fiendernas undergång. Ty samma medel
som du straffade våra motståndare med använde du
också för att kalla oss till dig och ge oss ära.
Rättfärdiga fäders fromma söner förrättade offer i
hemlighet; de förband sig enhälligt att följa den
gudomliga lag som förpliktar de heliga att dela både
faror och framgång lika, och redan nu stämde de upp
fädernas lovsånger.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 33:1, 12, 18-20, 22
R:

Saligt det folk som Gud har valt
till sin egendom. (630)
Jubla i Herren, ni rättfärdiga, *
lovsång anstår hans trógna.
Saligt det folk vars Gud är Hérren, *
det folk som han har utvalt till sin árvedel.
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Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, *
till dem som hoppas på hans nåd.
Han vill rädda dem från döden *
och behålla dem vid liv i húngertid.
Vår själ väntar efter Hérren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
Må din nåd, Herre, vara över óss, *
såsom vi hoppas på díg.
Andra läsningen - Heb 11:1-2, 8-19 (Trosvittnena)
Läsning ur Hebreerbrevet.
Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss
visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna
Guds vittnesbörd. I tro lydde Abraham när han blev
kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans,
och han drog bort utan att veta vart han skulle komma.
I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett
främmande land och bodde i tält liksom Isak och
Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty han väntade
på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt
och byggt. I tro fick han kraft att avla en son, fast han,
liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade
gett löftet. Därför fick han, denne ende man som
dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som
stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på
havsstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad
de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran
och hälsat det och bekänt sig vara gäster och
främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker
ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de
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lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de
till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud
för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju
grundat en stad åt dem.
I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes
på prov. Sin ende son var han beredd att offra, han
som hade tagit emot löftena och till vilken Gud hade
sagt: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn
vidare. Han sade sig att Gud hade makt att till och med
uppväcka döda. Från de döda fick han också, bildligt
talat, sonen tillbaka.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Håll er vakna, ty ni vet inte
när Människosonen kommer.
Evangelium - Luk 12:32-48 (Tjänaren som är beredd)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar:
[ »Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att
ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa
er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt
i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal
förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta
att vara.]
Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var
som tjänare som väntar på att deras herre skall komma
hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när
han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna,
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eftersom deras herre finner dem vakna när han
kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder
och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa
upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu
senare — saliga är de tjänarna, när han finner dem
beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när
tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig
in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar
det, då kommer Människosonen.«
[Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller
alla?« Herren svarade: »Tänk er en trogen och klok
förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand om
tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig
den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han
gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta
hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker:
Det dröjer innan min herre kommer, och så börjar slå
tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans
herre komma en dag när han inte väntar honom och
vid en tid som han inte vet om och hugga ner honom
och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren
som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder
och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med
många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant
som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några
få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas
mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få
svara för desto mera.« ]
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Vi frambär våra böner till Gud i tro på hans
barmhärtighet.
1. För Guds heliga kyrka, att hon modigt tyder tidens
tecken och samlar Kristi folk, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de
uthålligt förkunnar Kristi återkomst, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För alla unga kristna, att de villigt följer Guds
kallelse, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För våra familjer att de i sina hem för Kristi
evangelium vidare till de unga, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi i denna föränderliga värld är
vaksamma och har blicken riktad mot Kristus, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
Allsmäktige Gud, du förde Abraham till det utlovade
landet och belönade honom rikligt. Se till vår bön och
led alla människor till deras himmelska hemland.
Genom Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, mottag din kyrkas gåvor, som du själv har lagt i
hennes händer, och låt dem genom Andens makt
förvandlas till vår frälsnings mysterium. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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Prefation III 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 du har visat din oändliga gudomliga makt genom
att komma oss människor till hjälp. När din Son blev
människa, lät du vår dödliga natur bli oss till frälsning
och vår förgänglighet vägen till oförgänglighet och liv
i Jesus Kristus, vår Herre.
Genom honom tillber änglarna din härlighet och
sjunger i fröjd inför din åsyn.
Låt även oss få förenas med dem och prisa ditt namn
utan ände:
Kommunionantifon (jfr Ps 147:12, 14)
Jerusalem, prisa Herren
som mättar dig med bästa vete.
Bön efter kommunionen
Herre, låt gemenskapen i detta sakrament med dig och
våra bröder stärka nådens liv i oss och för alltid bevara
oss i sanningens ljus. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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