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3 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (Ps 96:1, 6)
Sjung till Herrens ära en ny sång, sjung till Herrens
ära, alla länder. Majestät och härlighet är inför hans
ansikte, makt och glans i hans helgedom.
Inledning
Vi församlas i dag i Kyrkans gemenskap, på samma
sätt som Ninives invånare samlades för att lyssna till
Jonas röst, och folket i Galileen, som samlades för att
lyssna till Jesu ord. Också till oss riktas Guds ord:
'Omvänd er och tro på budskapet'. Gud vet, att denna
värld ständigt förändras - 'släkten kommer och släkten
går'. Därför är vi ständigt i behov av förmaningar och
vi behöver ständigt sträva efter att bättra vårt liv, för
att kunna använda det på ett klokt sätt.
HERRE - du kom, för att förkunna det glada budskapet
om frälsningen. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du skänker oss styrka till att kunna
förvandla vårt liv. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du skall komma åter, för att döma oss efter
hur väl vi har utnyttjat vår tid på jorden. Herre,
förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din
vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på
goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus...
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Första läsningen - Jon 3:1-5,10 (Folket i Nineve
upphörde med sin ondska)
Läsning ur profeten Jonas bok.
Herrens ord kom till Jona, han sade: »Bege dig till
Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag
befaller.« Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som
Herren hade sagt.
Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att
färdas genom den. Jona började gå genom staden.
Han gick en dag, och han förkunnade: »Om fyrtio
dagar skall Nineve förstöras.« Folket trodde på vad
Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, stora som
små, klädde sig i säcktyg.
När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin
ondska, avstod han från det onda han hotat dem med;
han lät det inte ske.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 25:4-5b, 6-9
R.

Visa mig dina vägar, o Gud,
och lär mig dina stigar. (624)

Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, *
ty du är min frälsnings Gúd,
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Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull.
Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg.

Andra läsningen - 1 Kor 7:29-31 (Den värld som nu är
går mot sitt slut)
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna.
Bröder, tiden krymper. Även de som har en hustru
måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter
som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte
gladde sig, de som köper något som om de inte fick
behålla det och de som lever i världen som om de inte
levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.
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Evangelium - Mark 1:14-20 ((Omvänd er och tro på
budskapet)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till
Galileen och förkunnade Guds budskap och sade:
»Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro
på budskapet.«
När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon
och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina
kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: »Kom
och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«,
och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite
längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans
bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin
båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far
Sebedaios och hans folk i båten och följde efter
honom.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Till Gud som förbarmar sig över oss alla, ber vi nu
för hela världen.
1. För kyrkans herdar, att de predikar omvändelse och
bot för vår värld, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. För våra bröder från andra trossamfund, att de hör
Kristi kallelse och tillsammans med den katolska
kyrkan strävar mot de kristnas enhet, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
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3. För de styrande i vårt land, att de inte sluter sina
öron för profeternas maning till omvändelse, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För dem som undviker botens sakrament, att de
genom Guds ord, som vi hört idag, finner vägen till
personlig omvändelse, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För vår församling, att vi lär oss av den
botgöringens solidaritet som Nineves befolkning
visade och söker efterlikna den, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, du är rik på barmhärtighet. Se till våra gärningar
och förbarma dig över oss, så att vi upphör att göra
det onda och gör oss förtjänta av din nåd. Genom
Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, ta med välbehag emot vårt offer, och låt det
helga oss, så att vi leds allt närmare den fulla friheten
i Jesus Kristus, vår Herre.
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.
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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 (jfr Ps 34:6)
Träd fram till Herren, ta emot hans ljus, och era
ansikten skall inte rodna av blygsel.
Bön efter kommunionen
Allsmäktige Gud, låt det gudomliga liv som givits oss
i detta sakrament bli kraften bakom allt vi är och gör.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

