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25 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon
Jag är folkets frälsning, säger Herren. Jag skall
bönhöra dem och rädda dem, ur vilken fara de än ropar
till mig, och jag skall vara deras Gud för evigt.

Inledning
I Guds rike är företrädesrättens hemlighet den nedersta
platsen, att man är sina medbröders tjänare. Det bästa
exemplet på detta är Jesus Kristus själv: 'Han ägde
Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med
Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt
då han blev som en av oss'. Ingen av oss kan överträffa
honom i detta. Men vår kallelse som kristna är att
alltmer likformas med honom och därför gäller det
som Jesus sade till sina lärjungar kvällen innan han
dog också för oss: 'jag är mitt ibland er som er tjänare.

Kollektbön
Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken
till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå fram till
det eviga livet. Genom din Son...
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Första läsningen - Vish 2:12, 17-20 (Vi skall döma
honom till en neslig död)
Läsning ur Vishetens bok.
De gudlösa säger: »Vi skall lägga försåt för den
rättfärdige, ty han står i vägen för oss: han motarbetar
våra planer, han skymfar oss som lagbrytare och
smädar oss för brott mot skick och sed. Nu vill vi
undersöka om hans ord är sanna och se hur det blir vid
hans död. Är den rättfärdige Guds son, skall ju Gud ta
sig an honom och rädda honom från hans fiender. Vi
skall pröva honom med misshandel och plågor, så att
vi får veta hur fridsam han är och får se hur det är med
hans tålamod. Vi skall döma honom till en neslig död;
han skall ju få beskydd, efter vad han säger.«
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 54:3-6, 8
R: Gud är min hjälpare, Herren beskyddar mig. (641)
Fräls mig, Gud, genom ditt námn, *
skaffa mig rätt i din mákt.
Gud, hör min bön, *
lyssna till mina órd.
Ty främlingar reser sig upp mot mig,
och våldsverkare står efter mitt lív, *
de har inte Gud för ögonen.
Men Gud är min hjälpare, *
Herren beskyddar mig.
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Jag skall offra åt dig med villigt hjärta, *
Herre, jag skall prisa ditt namn, ty du är gód.

Andra läsningen - Jak 3:16-4:3 (Rättfärdigheten bär
frukt för dem som håller frid)
Läsning ur Jakobs brev.
Där det finns avund och självhävdelse, där finns också
oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan
däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och
foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar,
omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och
bär frukt för dem som håller frid.
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det
inte från begären som för krig i era lemmar? Ni vill ha,
men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår
ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting,
därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting, därför
att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Gud har kallat oss genom evangeliet, för att vi skall
vinna Jesu Kristi härlighet.
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Evangelium - Mark 9:30-37 (Människosonen skall
utlämnas; den ringaste av alla och allas tjänare)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar
genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt
eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han
sade: »Människosonen skall överlämnas i människors
händer och de kommer att döda honom, och tre dagar
efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte
vad han menade och vågade inte fråga.
De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen
frågade han dem: »Vad var det ni talade om på
vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem
av dem som var den störste. Han satte sig ner, kallade
på de tolv och sade: »Om någon vill vara den främste
måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så
tog han ett barn och ställde det framför dem, lade
armen om det och sade: »Den som tar emot ett sådant
barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar
emot mig, han tar inte emot mig utan den som har sänt
mig.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förbön
Jesus Kristus antog mänsklig gestalt för att vara
tjänarnas tjänare. Upphöjd av Fadern lever han och för
vår talan inför honom. Låt oss därför genom honom
åkalla Gud och be.
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1. Må Kristi lärjungar efterlikna sin Mästare och lärare
genom att tjäna sina bröder. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Må de som har makten i samhället alltid minnas, att
verklig makt är att tjäna andra. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Må de unga modigt efterfölja Kristus och förkunna
sanningen om lydnad, fattigdom och renhet. Vi ber
dig:
Herre, hör vår bön.
4. Må alla sjuka och utmattade finna Kristus i oss,
honom som tröstar och skänker dem lindring. Vi ber
dig:
Herre, hör vår bön.
5. Må vi själva bland vardagens sorger och bekymmer
kunna urskilja de eviga värdena. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, du vänder dig bort från de högmodiga, men åt de
ödmjuka skänker du av dina rikliga gåvor. Hör våra
böner och led oss till himlen. Genom Jesus Kristus, vår
Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Ta emot oss, Herre, ta emot våra gåvor, och låt oss i
sakramentet smaka det himmelska mysterium som vår
mun bekänner. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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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:
Kommunionantifon (jfr Ps 119:4-5)
Du har givit dina befallningar, för att de skall hållas.
O att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar!
Bön efter kommunionen
Herre, ständigt får vi kraft i dina sakrament. Var oss
nära med din hjälp, så att det brutna brödet, Kristi
kropp, gör oss fria att leva för honom, din Son, Jesus
Kristus, vår Herre.

