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27 söndagen 'under året' - år B 
 
Ingångsantifon (Est 13:9-11 Vulg.) 
 

Herre, du konung, som råder över alla, hela världen 
lyder under din makt, och ingen finns som kan motstå 
dig. Du har ju skapat himmel och jord och allt 
underbart som finns på jorden. Du är Herre över alla. 
 

Inledning  
 

Jesus Kristus, Guds son, vill leda oss in i barnaskapet 
hos Gud och därför tvekar han inte att kalla oss sina 
bröder. 'Han som helgar och de som blir helgade har ju 
alla samme fader' (Hbr 2.11). Eukaristin, till vars 
firande vi har bjudits in i dag, är en offermåltid vid 
vilken Kristus själv är vår värd. Låt oss, varje gång 
som vi tackar ja till hans inbjudan göra allt vi kan, för 
att vårt möte med Honom ska kunna bära rik frukt i 
våra liv.  
 
Låt oss bekänna våra synder och svagheter inför Gud, 
så att Hans ord skall kunna bära rik frukt i våra hjärtan 
och att vi på ett värdigt sätt skall kunna delta i firandet 
av vår Herres döds och uppståndelses mysterium. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi 
kan kräva eller önska. Omslut oss med din 
barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och 
ge oss också det vi inte vågar be om. Genom din Son... 
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Första läsningen - 1 Mos 2:18-24 (Kött av mitt kött)  
 

Läsning ur första Moseboken. 
Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är 
ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom 
till hjälp.« Så formade Herren Gud av jord alla 
markens djur och alla himlens fåglar och förde fram 
dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. 
Varje levande varelse fick det namn som mannen gav 
den. Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens 
fåglar och alla vilda djur. Men han fann inte någon 
som kunde vara honom till hjälp. Då försänkte Herren 
Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av 
hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av 
revbenet som han hade tagit från mannen byggde 
Herren Gud en kvinna och förde fram henne till 
mannen. Då sade mannen:  
»Den här gången är det ben av mina ben,  
kött av mitt kött.  
Kvinna skall hon heta,  
av man är hon tagen.«  
Det är därför en man lämnar sin far och mor för att 
leva med sin hustru, och de blir ett.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 128:1-6  
 
R:  Herren välsigne oss i alla våra dagar. (683)  
 

Salig den som fruktar Hérren * 
och vandrar på hans vägar. 
Av dina händers möda får du njuta frúkten. * 
Salig du! Ja, det skall gå dig väl. 
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Lik en vinstock som bär frúkt * 
är hustrun därinne i ditt hús, 
lika plantor av olívträd * 
är barnen kring ditt bórd. 
 
Så välsignas den mán * 
som fruktar Hérren. 
Herren välsigne dig från Síon. † 
Må du få se Jerusalems välgång * 
i alla dina dágar, 
och må du få se barn till dina bárn. * 
Fred över Ísrael!  
 
 

Andra läsningen - Heb 2:9-11 (Han som helgar och de 
som blir helgade har en och samme fader)  
 

Läsning ur Hebreerbrevet. 
Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, är nu 
krönt med härlighet och ära därför att han led döden. 
Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att 
han fick möta döden. Ty när han, för vilken och genom 
vilken allting är till, ville föra många söner till 
härlighet, måste han låta honom som leder dem till 
frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Han som 
helgar och de som blir helgade har ju alla samme 
fader, och därför blygs han inte för att kalla dem 
bröder.  
Så lyder Herrens ord.  
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Halleluja 
 

Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans 
kärlek har nätt sin fullhet i oss.  
 

Evangelium - Mark 10:2-16 (Vad Gud har 
sammanfogat får män-niskan inte åtskilja)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden kom några fariseer fram till Jesus, och 
för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet 
för en man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: 
»Vilka bestämmelser har Mose gett er?« De svarade: 
»Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och 
skiljer sig.« Jesus sade: »Ja, därför att ni är förstockade 
skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen 
gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en 
man lämna sin far och sin mor för att leva med sin 
hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två 
utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan 
alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade 
lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: 
»Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig 
är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin 
man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska.«  
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra 
vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus 
såg det blev han förargad och sade: »Låt barnen 
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike 
tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« 
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och 
välsignade dem.  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

Gud känner vårt hjärtas alla hemligheter, och därför 
vågar vi be till honom för kyrkan, världen och oss 
själva.  
 

1. Må kyrkan i världen arbeta för fred och enhet 
mellan världens alla nationer. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Må våra familjer alltid leva i kärlek och endräkt. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Må splittrade familjer återförenas och leva i 
ömsesidig kärlek och förståelse. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Må alla nygifta makar låta Kristus vara närvarande i 
deras liv, uppfylla dem med glädje och stärka deras 
kärlek till varandra. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Må vi själva fördjupa vår gemenskap med Jesus 
Kristus genom ett liv i evangeliets anda. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 

Gud, vår Fader, du har skapat människan till din avbild 
och vill att hon skall leva i gemenskap med andra 
människor. Skänk henne uthållighet så att hon skall 
kunna leva ett lyckligt liv inom familjen och i 
samhället. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, du som själv har lagt denna gåva i vår hand, låt 
det mysterium vi firar på ditt bud för varje dag 
förvandla oss alltmer till Kristi avbild, han som lever 
och råder i evighet. 
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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 (Klag 3:25) 
 

Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den 
själ som söker honom. 
 

Bön efter kommunionen  
Allsmäktige Gud, låt ditt himmelska bröd och din 
ljuvliga kalk ge näring för vår inre människa och 
värme av Andens glöd, så att vi blir vad vi här tar 
emot, genom Jesus Kristus, vår Herre. 

 


