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27 söndagen 'under året' - år C 
 
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  
 

Varje Eukaristi som Kyrkan firar är det sakramentala 
tecknet på vår uppståndne Herre - Jesu Kristi - närvaro 
ibland oss. Denna närvaro är endast möjlig att betrakta 
i ljuset av tron. När vi tror på Jesus Kristus, kan vi 
utföra stora saker - också om vår tro bara skulle vara 
stor som ett senapskorn. Låt oss be Herren, att han 
skall göra oss till en församling av människor som är 
starka i tron.  
 
För att på ett värdigt sätt kunna delta i firandet av 
denna Eukaristi, låt oss först bekänna våra synder inför 
Herren.  
 
HERRE - du är vägen, ge oss ett starkt och modigt 
hjärta, som inga motgångar skall kunna krossa. Herre, 
förbarma dig. 
KRISTUS - du är sanningen, ge oss ett rent och 
ståndaktigt hjärta, som inte kan drunkna varken i 
denna världs bekymmer eller dess nöjen. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - du är livet, ge oss ett fritt hjärta, som 
syndens makt inte kan underkuva. Herre, förbarma dig. 
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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... 
 

Första läsningen - Hab 1:2-3; 2:2-4 (Troheten räddar 
den rättfärdiges liv)  
 

Läsning ur Habackuks bok. 
Hur länge, Herre, skall jag ropa  
utan att du lyssnar,  
kalla dig till hjälp mot våldet  
utan att du griper in?  
Varför låter du mig bevittna ondskan?  
Hur kan du åse förtrycket?  
Våld och skövling vart jag ser —  
tvister blossar upp, split måste jag uthärda.  
Herren svarade mig:  
Skriv ner det du får se  
med tydlig skrift på tavlor,  
så att det blir lätt att läsa,  
ty synen vittnar om den bestämda tiden, 
den talar om slutet, den slår inte fel. 
Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, 
den kommer förvisso, den uteblir inte. 
Se, den falske far bort med vinden, men troheten 
räddar den rättfärdiges 
liv.  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 95:1-2, 6-9  
 
R:  Om ni hör hans röst i dag,  

så förhärda inte era hjärtan. (662)  
 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, * 
jubel till vår frälsnings klíppa. 
Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse  
och höja jubel till honom med lóvsång. 
 
Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, * 
låt oss knäböja för Herren, vår skápare. 
Ty han är vår Gud, 
och vi är det folk som han har till sin hjórd, * 
vi är får som står under hans vård. 
 
O att ni i dag ville höra hans röst! 
Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, * 
såsom på Massas dag i öknen, 
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, * 
fastän de hade sett mina vérk.  
 

Andra läsningen - 2 Tim 1:6-8,13-14 (Skäms inte för 
vittnesbördet om vår Herre)  
 

Läsning ur Paulus andra brev till Timotheos. 
Jag påminner dig om att du skall blåsa liv i den 
nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade 
mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss 
modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och 
självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet 
om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för 
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hans skull, utan lid för evangeliet du också, med 
kraften från Gud.  
Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund 
förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. 
Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda 
som har anförtrotts dig.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Herrens ord består i evighet, det ord som har 
förkunnats för er.  
 

Evangelium - Luk 17:5-10 (Om ni bara hade tro!)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden sade apostlarna till Herren: »Ge oss 
större tro.« Herren svarade: »Om ni hade tro så stor 
som ett senapskorn skulle ni kunna säga till 
mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och 
plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.  
Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger 
ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå 
genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i 
ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa 
upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv 
äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han 
gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har 
gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga 
tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
Jesus Kristus levde bland oss människor i en tjänares 
gestalt. Genom honom ber vi till Gud, vår Fader i himlen.  
 

1. För kyrkan, vars uppgift det är att vittna om Kristus, 
att hon kärleksfullt förnyar sin förkunnelse, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För världen, att ingen skall förkasta frälsningen, 
som är en gåva från Kristus, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För alla biskopar, präster och diakoner, att den eld 
som tändes i dem vid deras vigning, flammar upp på 
nytt, var gång den riskerar att slockna, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För våra sjuka och lidande bröder och systrar, att de 
förenar sig med Kristus, som tog på sig korset för att 
frälsa oss alla, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vår tro må växa sig allt 
starkare, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 

Gud, du som ger kraft åt dem som litar på dig, hör våra 
böner och kom ditt folk till hjälp. Genom Jesus 
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. 


