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31 söndagen 'under året' - år B 
 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) 
 

Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, 
skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. 
 

Inledning  
 

Vi står inför Gud som är gränslös i sin godhet, som är 
värd den högsta tillbedjan och som vi tillber med vår 
lovsång. Den allra högsta formen av tillbedjan är 
firandet av den heliga Eukaristin. Jesus Kristus, 
närvarande i sitt ord och i brödets och vinets gestalt, är 
mitt ibland oss. Tillsammans med oss ger han ära åt 
Honom, från vilken han har utgått, till vilken han har 
återvänt genom sin uppståndelses mysterium, och till 
vilken han leder oss alla.  
 
Låt oss bekänna våra svagheter och skulder inför vår 
Herre och Gud. Låt oss bönfalla honom om 
barmhärtighet och nåd, så att vi på ett värdigt sätt skall 
kunna stå inför honom och tjäna honom. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige och barmhärtige Gud, din gåva är det att 
vi rätt kan tjäna dig. Låt inget hindra oss att nå det 
goda du har lovat. Genom din Son... 
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Första läsningen - 5 Mos 6:2-6 (Du skall älska Herren, 
din Gud, av hela ditt hjärta) 
 

Läsning ur femte Moseboken. 
Mose talade till folket och sade: "Om du fruktar 
Herren, din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, 
och i hela ditt liv följer alla hans stadgar och bud som 
jag ger dig, så kommer du att leva länge. Du skall 
lyssna, Israel, och följa dem troget, så att det går dig 
väl och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina 
fäders Gud, har lovat dig — ett land som flödar av 
mjölk och honung. 
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall 
älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din 
själ och med all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger 
dig skall du lägga på hjärtat." 
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm  Ps 18:2- 4, 47, 51ab 
 

R.       Innerligt kär har jag dig, Herre, min styrka. (617) 
 

Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min styrka, *  
Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare,  
min Gud, min klippa till vilken jag tar min tíllflykt, *  
min sköld och mitt räddande horn, mitt värn.  
 
Lovad vare Hérren! †  
Jag ropar till hónom, *  
och jag blir räddad från mina fíender.  
Herren léver! †  
Lovad vare min klíppa *  
och upphöjd vare Gud, min räddare.  
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Du ger din konung väldig séger *  
och visar nåd mot din smórde. 

 
Andra läsningen  Heb 7:23-28 (Han behåller för alltid 
sitt prästämbete) 
 

Läsning ur Hebreerbrevet. 
Prästerna i det gamla förbundet har blivit fler och fler 
därför att döden satte en gräns för deras tjänst. Men 
eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt 
prästämbete. Så kan han också nu och för all framtid 
rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom 
han alltid lever och kan vädja för dem. 
En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är 
helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, 
upphöjd över himlarna. Han måste inte som de andra 
översteprästerna dagligen offra först för sina egna 
synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång 
för alla när han offrade sig själv. Lagen förordnar 
överstepräster med mänskliga svagheter, men den ed 
som avlöser lagen har insatt en som är son och har nått 
evig fullkomlighet. 
Så lyder Herrens ord. 
 
 

Halleluja Joh 14:23 
 

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, 
och min Fader skall älska honom, 
och vi skall komma till honom och stanna hos honom. 
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Evangelium - Mark 12:28b-34 (Det största budet) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram och 
frågade Jesus: "Vilket är det viktigaste budet av alla?" 
Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren 
vår Gud är den ende Herren, och du skall älska 
Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av 
hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer 
detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något 
större bud än dessa finns inte." Den skriftlärde sade: 
"Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den 
ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom 
av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin 
kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än 
alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att 
mannen svarade klokt sade han: "Du har inte långt till 
Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom mera. 
Så lyder Herrens evangelium.  

 
Förbön  

Jesus Kristus lever i evighet och för vår talan inför 
Gud. Låt oss därför genom honom lägga fram våra 
böner inför vår Fader i himlen.  
 
1. Gud, vår ende Herre, låt alla människor lära känna 
dig och ära ditt heliga namn. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, upplys hjärtat hos de nationer som strider och 
kämpar mot varandra, att de upphör med allt hat och 
börjar leva efter kärlekens bud. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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3. Herre, kalla genom din enfödde son Jesus Kristus, 
det Nya förbundets överstepräst, många av våra bröder 
till tjänst för mänsklighetens frälsning. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, eviga lön för dem som tror på dig. Tag emot i 
ditt rike alla dem som har lämnat denna värld, särskilt 
dem som har stått oss nära och alla som har varit dig 
trogna. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, ditt ord är vår föda. Låt oss oavbrutet bära det 
i våra hjärtan och dagligen leva efter dess bud. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du högsta goda, lyssna till våra böner och stärk 
med din nåd alla de människor för vilka vi ber. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Helige Herre, låt detta offer bli en ömsesidig gåva, där 
vi ger oss helt till dig och du skänker oss din gränslösa 
barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 

Prefation VII 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 så älskade du världen att du sände din ende Son till 
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i 
synd, för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men 
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan 
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss 
vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
 

Kommunionantifon (Ps 16:11) 
 

Du har visat mig livets vägar. Du skall uppfylla mig 
med glädje, när jag får se ditt ansikte. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, detta sakrament är ett löfte om himlens 
härlighet. Fullborda ditt verk i oss, och bered oss att ta 
emot de gåvor som ännu väntar oss, genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


