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25 söndagen 'under året' - år C 
 
 
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  
 

'En är Gud, och en är förmedlaren mellan Gud och 
människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv 
till lösen för alla'. När vi firar Eukaristin, ber Han, som 
är vår enda förmedlare, för oss och frambär våra böner 
inför Fadern. Eukaristin - åminnelsen av Herrens 
lidande, död och uppståndelse - är den högsta formen 
av bön, den mest fullkomliga akt av tillbedjan som vi 
kan frambära inför Guds majestät och härlighet.  
 
För att vi på ett värdigt sätt skall kunna stå inför 
Herren och tjäna Honom, vill vi först bekänna våra 
synder. 
 

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... 
 
 



1288 
 

 

Första läsningen - Am 8:4-7 (Hör detta, ni som köper 
de fattiga för pengar)  
 

Läsning ur profeten Amos bok. 
Hör detta, ni som trampar på de fattiga  
och utrotar de svaga i landet!  
Ni säger: »När är nymånadsfesten över  
så att vi kan sälja säd, 
och sabbaten  
så att vi får öppna kornboden?  
Då skall vi minska måtten  
och lägga på priserna  
och fuska med vågen,  
köpa de fattiga för pengar  
och de nödställda för ett par skor  
och sälja spillet som säd.«  
Herren har svurit vid Jakobs stolthet  
att aldrig glömma något de gjort.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Ps 113:1-2, 4-8  
 
R:  Lova Herren, som upphöjer den fattige. (673)  
 

Lova Herren, ni Herrens tjänare, * 
lova Herrens námn. 
Välsignat vare Herrens námn * 
från nu och till evig tíd. 
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Herren är upphöjd över alla fólk, * 
hans ära når över hímlen. 
Ja, vem är som Herren, vår Gúd, * 
han som sitter så högt, 
han som blickar ner så djúpt * 
– ja, vem i himlen och på jórden? 
 
Han som upprättar den ringe ur stóftet, * 
han som lyfter den fattige ur dyn, 
för att sätta honom bredvid fúrstar, * 
bredvid furstarna i sitt fólk,  
 

Andra läsningen - 1 Tim 2:1-8 (Jag uppmanar till bön 
för alla människor)  
 

Läsning ur Paulus första brev till Timotheos. 
Jag uppmanar till bön och åkallan, till förbön och 
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla 
som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, 
på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och 
behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor 
skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud 
är en, och en är förmedlaren mellan Gud och 
människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv 
till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, och 
för det har jag satts att vara förkunnare och apostel — 
jag talar sanning, jag ljuger inte — en lärare för 
hedningarna i tro och sanning. Jag vill att männen på 
varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede 
och utan förbehåll.  
Så lyder Herrens ord.  
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Halleluja 
 

Han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi 
genom hans fattigdom skulle bli rika.  
 

Evangelium - Luk 16:1-13 (Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det var en 
rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes 
för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade 
till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? 
Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som 
förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag göra nu 
när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och 
tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att 
folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.’ 
Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans 
herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket 
han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. 
Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast 
ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han näste man: 
’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra 
tunnor vete.’ Då sade han: ’Här är ditt skuldebrev. 
Skriv åttio.’ » 
Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att 
han hade handlat klokt. »Denna världens människor 
beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor 
gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon 
till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens 
hyddor när mammon lämnar er i sticket.  
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Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och 
den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. 
Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga 
mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt 
värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om 
andras egendom, vem vill då ge er det som skall 
tillhöra er?  
Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer 
han att hata den ene och älska den andre eller att hålla 
fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan 
inte tjäna både Gud och mammon.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 
 
 
 
 

Förbön  
 

Aposteln Paulus uppmanar oss till bön och åkallan, till 
förbön och tacksägelse. Genom Jesus Kristus, som är 
vår förespråkare i himlen ber vi därför till Gud, vår 
Fader:  
 
1. För den heliga kyrkan, att hon leder människorna till 
frälsningen, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För världens makthavare, att de blir medvetna om 
sitt ansvar inför Gud och världen, och fattar beslut som 
främjar fred och frihet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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3. För de rikare ländernas folk, att de inte sluter sina 
hjärtan utan hjälper dem som behöver deras stöd, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För oss själva, att vi genom Guds nåd kan få leva ett 
fromt och värdigt liv i lugn och stillhet, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För alla våra avlidna, att de får leva i den eviga 
glädjen hos Gud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, du har kallat oss från mörkret till ditt underbara 
ljus. Vi ber dig, lyssna till våra böner och låt alla 
människor glädjas över din hjälp. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
 
 

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. 
 

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. 
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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. 
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