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26 söndagen 'under året' - år B 
 
Ingångsantifon (jfr Till Dan B:4, 6-7, 20, 19) 
 

Herre, allt vad du har gjort oss är rättfärdigt. Ty i synd 
och laglöshet avföll vi från dig, dina bud ville vi 
varken höra eller följa. Vinn ära åt ditt namn. Herre, 
visa din mildhet och din stora nåd. 
 

Inledning  
 

Vi firar Herrens dag, på den veckodag på vilken Jesus 
Kristus stod upp från de döda. Vi samlas i kyrkan för 
att tillsammans fira åminnelsen av Kristi död och 
uppståndelse genom att närvarandegöra Kristi enda 
Offer - korsoffret.  
 
Men låt oss först bekänna våra synder, så att vi på ett 
värdigt sätt ska kunna ta emot Guds ord och delta i 
firandet av detta heliga Offer.  
 

HERRE - du ville, att vi genom dopet skulle dö och 
uppstå med dig. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du helade mänskliga kroppar och själar. 
Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du vandrade på jorden och gjorde gott. 
Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det 
främsta tecknet på din allmakt. Benåda oss i din 
oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot 
det goda du berett åt oss i himlen. Genom din Son... 
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Första läsningen - 4 Mos 11:25-29 (Om ändå hela 
Herrens folk vore profeter!)  
 

Läsning ur fjärde Moseboken. 
Herren steg ner i molnet och talade till Mose. Han tog 
av anden som vilade över honom och gav åt de sjuttio 
äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk 
hänryckning, för första och enda gången. Två män — 
den ene hette Eldad, den andre Medad — hade stannat 
kvar i lägret. Anden kom också över dem, ty de hörde 
till de utvalda men hade inte gått ut till tältet, och nu 
greps de av profetisk hänryckning inne i lägret. En 
pojke sprang bort till Mose och talade om att Eldad 
och Medad profeterade i lägret. Josua, Nuns son, som 
hade tjänat Mose från ungdomen, vände sig då till 
honom och sade: »Hejda dem, herre!« Men Mose 
svarade: »Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå 
hela Herrens folk vore profeter! Om Herren ändå ville 
låta sin ande komma över dem alla!«  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 19:8,10,12-14  
 
R:  Herrens befallningar är rätta 

och ger glädje åt hjärtat. (619)  
 

Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, * 
Herrens vittnesbörd är fast och gör den oerfarne vís. 
Herrens fruktan är ren och består för évigt, * 
Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. 
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Av dem hämtar också din tjänare várning, * 
den som håller dem blir rikt belönad. 
Vem märker själv hur ofta han félar? † 
Förlåt mig mina hemliga bríster, * 
och bevara din tjänare för högmod. 
 
Om sådant inte får mákt över mig, † 
då blir jag óstrafflig * 
och fri från svåra synder.  
 

Andra läsningen - Jak 5:1-6 (Er rikedom förmultnar)  
 

Läsning ur Jakobs brev. 
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som 
skall komma över er. Er rikedom förmultnar, era 
kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och 
rosten skall vittna mot er och förtära er kropp som eld. 
Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. Lönen till 
arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni 
undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets 
rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och 
överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni 
har dömt, ni har dödat den rättfärdige, och han gör inte 
motstånd mot er.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Helga oss i sanningen, ditt ord är sanning.  
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Evangelium - Mark 9:38-43, 45, 47-48 (Den som inte 
är mot oss, han är för oss)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi 
såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi 
försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till 
oss.« Men Jesus sade: »Hindra honom inte. Ingen som 
gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa 
om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den 
som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni 
tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste 
om sin lön. 
Den som förleder en av dessa små som tror, för honom 
vore det bättre att ha kastats till havets botten med en 
kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så 
hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet 
stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i 
helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot 
förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå 
in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och 
kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. 
Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att 
ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet, där 
maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall 
saltas med eld. Salt är bra att ha. Men om saltet 
förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara 
er sälta och håll fred med varandra.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
 

Gud vill frälsa alla människor och därför vågar vi be i 
tro och tillit.  
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1. Herre, allas Skapare och Fader. Må hela 
mänskligheten känna sig som en enda familj och vända 
sig till dig i kärlek. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, du har låtit din enfödde Sons kyrka uppstå. 
Må denna kyrka för alla människor bli ett tydligt 
tecken på frälsningen. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, du fördelar givmilt dina gåvor. Må 
människor förvalta dem med tacksamhet och tjäna 
varandra utan avund eller missunnsamhet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Du är alltings Herre. Må de som har det bra ställt 
öppna sina hjärtan för de fattiga, så att ingen skall 
behöva lida av hunger, förödmjukelse och nöd. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, du har samlat oss kring ditt heliga altarbord. 
Må vi fira åminnelsen av din Sons lidande, död och 
uppståndelse i en anda av broderlig enhet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, dina bud är vårt hjärtas glädje. Lär alla 
människor att vandra på dina vägar och leva av din 
sons evangelium. Han som lever och råder från evighet 
till evighet. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Barmhärtige Gud, ta emot vårt offer i dag, och öppna 
för oss din välsignelses källa. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. 
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Prefation II 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 
dig, välsignar dig och lovsjunger dig, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Av förbarmande med oss syndiga människor blev han 
människa och föddes av jungfrun Maria. 
Genom sitt lidande på korset har han befriat oss från 
den eviga döden, och genom sin uppståndelse från de 
döda har han skänkt oss det eviga livet. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och förkunna din ära: 
 

Kommunionantifon (Ps 119:49-50) 
 

Herre, tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har 
givit mig hopp. Ditt ord är min tröst i mitt lidande. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, i detta himmelska mysterium har vi förenat våra 
lidanden till kropp och själ med Kristi död på korset. 
Låt hans död, som vi förkunnar, hela oss och ge oss 
härligheten med honom, Jesus Kristus, vår Herre. 


