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23 söndagen 'under året' - år C 
 

Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) 
 

Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör 
med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. 
 

Inledning  
 

Vi församlas i den Heliga Treenighetens namn till att 
lyssna till Guds ord och till firandet av den heliga 
Eukaristin. Vi står inför Gud, vi människor, bland 
vilka de flesta av oss måste arbeta mödosamt för att 
skaffa sig livets nödtorft. Låt oss under denna heliga 
mässa be Herren att vi skall vinna hjärtats klokhet. Låt 
oss stå inför honom i ödmjukhet och öppna våra 
hjärtan för hans ord.  
 
Låt oss bekänna, att vi är syndare, så att vi på ett 
värdigt sätt skall kunna delta i firandet av denna heliga 
Eukaristi.  
 

HERRE - Eviga Vishet, som upplyser varje människas 
hjärta. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - genom ditt ord skänker du oss din 
förlåtelse. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - Faderns älskade son, du delar hans härlighet 
och för vår talan inför honom. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss 
till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och 
det arv som du berett åt oss långt före världens 
skapelse, genom din Son... 
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Första läsningen - Vish 9:13-18 (Vem kan tänka ut vad 
Herren vill?)  
 

Läsning ur Vishetens bok. 
Vilken människa har kunskap om Guds vilja? 
Vem kan tänka ut vad Herren vill? 
De dödligas tankar är otillräckliga, 
våra beräkningar är inte att lita på. 
Den förgängliga kroppen är en börda för själen, 
det jordiska höljet tynger sinnet med alla dess tankar. 
Vi kan knappt göra oss en bild av det som finns på 
jorden, 
bara med svårighet finner vi det vi har inom räckhåll. 
Men vem har utforskat det som finns i himlen? 
Vem har förstått din vilja utan att du skänkt honom 
vishet 
och sänt din helige Ande från höjden? 
Det var så jordens invånare leddes på rätta vägar, 
så lärde sig människorna vad som gläder dig: 
genom visheten blev de räddade.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 90:3-6, 12-14, 17  
 
R:  Herre, du har varit vår tillflykt  

från släkte till släkte. (658)  
 

Du låter människorna vända åter till stóft, * 
du säger: ”Vänd åter, ni människor.” 
Ty tusen år är i dina ögon 
som den dag som förgick i går, * 
de är som en náttväkt. 
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Du sköljer dem bort, 
de är som en sömn, * 
de är förgängliga som gräset: 
det blomstrar upp och frodas om mórgonen, * 
men om aftonen torkar det bort och förvíssnar. 
 
Lär oss betänka hur få våra dagar är, * 
så att vi får hjärtats víshet. 
Herre, vänd åter. 
Hur länge dröjer du? * 
Förbarma dig över dina tjänare. 
 
Mätta oss med din nåd, när morgonen gryr, * 
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dágar. 
Herre, låt oss förnimma din ljúvlighet, * 
ge framgång åt våra händers vérk.  
 

Andra läsningen - Filem v. 9b-10,12-17 (Ta tillbaka 
honom som en kär broder)  
 

Läsning ur Paulus brev till Filemon. 
Jag, en åldrad Paulus och nu också fånge för Kristi 
Jesu skull, vädjar för Onesimos, mitt barn som jag har 
fött i min fångenskap. När jag skickar tillbaka honom 
till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag 
hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han 
skulle vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter 
fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke 
ville jag ingenting göra; det goda du gör skall inte ske 
av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan 
honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid, 
inte längre som en slav utan som något mer än en slav: 
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en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur 
mycket mer skall han då inte vara det för dig, både 
som människa och som kristen. Om du betraktar mig 
som din vän, ta då emot honom som om det vore jag.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, och lär mig dina 
stadgar.  
 

Evangelium - Luk 14:25-33 (Ingen kan vara min 
lärjunge, om han inte avstår frän allt han äger)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Stora skaror gick tillsammans med Jesus, och han 
vände sig om och sade till dem: »Om någon kommer 
till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru 
och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, 
kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt 
kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. 
Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då 
inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om han 
har råd med bygget? Annars kan det hända att de som 
ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt 
börjar göra narr av honom och säger: Den där, han 
satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! 
Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, 
sätter han sig då inte ner och överväger om han med 
tio tusen man kan möta den som rycker an med tjugo 
tusen? Kan han inte det skickar han sändebud för att be 
om fred medan den andre ännu är långt borta. Så är det 
alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte 
avstår från allt han äger.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

Gud är vår hjälp och vårt stöd i alla våra 
livssituationer. Därför ber vi till honom.  
 

1. För den heliga kyrkan, att hon förkunnar Guds 
vishet bland alla folk på jorden, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För dem som styr våra hemländer, att de tjänar sitt 
folk och aktivt medverkar till fred på hela vår jord, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För alla dem som måste bära sitt lidandes kors, att 
de troget följer Kristus och villigt tar emot hans hjälp, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som just nu står i begrepp att fatta 
livsviktiga beslut, att den vishet som är den helige 
Andes gåva, blir dem till stöd och ledning, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi lär känna den sanna visheten 
och allt mer säger nej till sådant som kan avlägsna oss 
från Gud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du som är evig vishet och källan till allt gott. Se 
i nåd till oss, svaga människor och hör våra böner, ty 
vi förmår ingenting utan dig. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
Gud, du själv är källan till all äkta tro och frid. Lät vår 
offergåva behaga dig och skänka oss enheten med dig 
och med varandra. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation VII 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 så älskade du världen att du sände din ende Son till 
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i 
synd, för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men 
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan 
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss 
vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
 

Kommunionantifon (Ps 42:2-3) 
 

Som hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min 
själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter 
den levande Guden. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, i ditt ord och ditt himmelska bröd ger du liv och 
kraft och näring på vår väg. Låt din Sons stora gåvor 
fullkomna oss till det eviga livet i honom, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

 


